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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 415 din 07.04.2015  

privind stabilirea normelor de organizare şi funcţionare  

a teraselor sezoniere în zonele protejate şi  

în perimetrul Centrul Istoric Bucureşti 

 

 Având în vedere Referatul nr.3399/03.04.2015 Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia 

Urbanism; 

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

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

3/2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013; 

 În temeiul art. 62, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 Art. 1 - Organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în zonele protejate şi în perimetrul 

Centrului Istoric Bucureşti, se vor face conform normelor stabilite în Anexa nr. 1. 

 Art. 2 - Eliberarea avizului de amplasament pentru terasele sezoniere se va face în baza unei 

cereri tip, conform Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 3. 

 Art. 3 - Anexele 1*,2* şi 3* fac parte integrantă din prezenta dispoziţie; 

 Art.4 - Direcţia Generală Dezvoltare Urbană - Direcţia Urbanism, Direcţia Generală 

Economică - Direcţia Venituri şi Direcţia de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti - 

Direcţia Control, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 
 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 
  
 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 
  
 Tudor TOMA 

 

 

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

  

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

 Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 417 din 08.04.2015  

 

 Având în vedere Referatul Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr.2617/1/02.04.2015; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat şi actualizat; 

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

  

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1 - Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul Intern al aparatului de specialitate 

al Primarului General şi al aparatului permanent de lucru al C.G.M.B., conform anexei* la prezenta 

dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta; 

 

 Art.2 - Salariaţii cu funcţii de conducere vor aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine 

prevederile prezentului regulament, conform prevederilor art.6 din Regulamentul intern, aprobat prin 

prezenta dispoziţie. 

 

 Art.3 - Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se abrogă prevederile Dispoziţiei 

Primarului General nr.795/2011. 

 

 Art.4 - Toate direcţiile şi compartimentele aparatului de specialitate al Primarului General vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Direcţia Administraţie Publică va asigura 

difuzarea acesteia. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 SECRETAR GENERAL  

 

 TUDOR TOMA 

 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, pe total şi pe 

secţiuni conform anexelor 1.1*,1.1.1*,1.1.2*,1.1.3*,1.1.4*. 

Art.2(1) Se aprobă bugetele instituţiilor şi anexele corespunzătoare cu detalierea 

programelor de investiţii, conform anexelor 2.1* - 2.40*. 

        (2) Se aprobă numărul de personal pe anul 2015 conform anexei 2.41*. 

Art.3 Se aprobă vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare în bugetul local conform anexei 1.1.1 şi în bugetul instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii conform anexei 1.1.2. 

Art.4 Se aprobă, conform art. 58 alin. 1(a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea, la secţiunea de dezvoltare, a sumei 

de 5.287,22 mii lei înregistrată în excedentul anului 2014, pentru finanţarea Sistemului de 

management al situaţiilor de urgenţă la nivelul Municipiului Bucureşti, sumă rămasă neutilizată 

din suma de 40 milioane lei alocată de la bugetul de stat în anul 2014 pentru finanţarea 

Sistemului de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul Municipiului Bucureşti. 

Art.5 Se aprobă, conform art. 58 alin. 1(b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea de funcţionare, utilizarea sumei de 

17.781 mii lei pentru continuitatea serviciului de iluminat public în bugetul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, sumă rămasă neutilizată din suma de 17.781 mii lei aprobată prin HG 

1939/29.12.2014, alocată în data de 30.12.2014, neutilizată şi înregistrată în excedentul 

bugetului anului 2014 la secţiunea de funcţionare. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti din data de 06.04.2015 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 06.04.2015 

Nr. 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 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 2015 şi estimare  

2016-2018 

 

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 Generai 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; 

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.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

sectoarelor, se repartizează în anul 2015 suma de 82.861 mii lei şi se estimează pentru anul 2016 

suma de 56.905 mii lei, pentru anul 2017 suma de 58.551 mii lei, pentru anul 2018 suma de 60.606 

mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital 

în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi/sau pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală, pe fiecare sector conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Repartizarea sumelor aprobate la art. 1 pentru achitarea arieratelor şi/sau pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare 

locală se stabileşte la nivelul fiecărui sector în parte. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

Bucureşti, Prefectului municipiului Bucureşti şi Consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.81 

 

 

HCGMB nr.81/28.04.2015 

                                                                                    ANEXA 

 

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ANUL 2015 Şl  

ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2016-2018 

 

Sectorul 
Propuneri  

2015 

 

Estimare 2016 

 

Estimare 2017 

 

Estimare 2018 

1    9.918   6.812   7.009   7.255 

2 11.197 10.436 10.738 11.115 

3 16.953 11.643 11.980 12.400 

4 12.661   8.695    8.947    9.261 

5 15.949    8.206    8.443    8.739 

6 16.183 11.113 11.434 11.836 

Total MB 82.861 56.905 58.551 60.606 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung  

a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

-art 5 alin. (1) şi alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată; 

-art. 3, art. 8 şi art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 

alin. (2) 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 T E: 

 

Art.1 Se aprobă Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului 

public de salubrizare în Municipiul Bucureşti prevăzută în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Strategia prevăzută la art. 1 va sta la baza organizării serviciului public de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti. 

Art.3 Nerespectarea prezentei strategii atrage după sine aplicarea sancţiunilor conform art. 30 

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată şi a 

sancţiunilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 281/2010 se abrogă. 

Art.5 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi/sau ai Primarilor de sector. 
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Art.6 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

Art.7 Primăriile Sectoarelor 1 - 6, operatorii de salubrizare, operatorii depozitelor de deşeuri, 

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, persoanele fizice şi juridice din Municipiul 

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 82/28.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe 

termen mediu şi lung a Serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti, pentru următoarele 

motive: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen 

mediu şi lung a Serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti a fost supus dezbaterii şi 

aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2015, 

aflându-se la punctul nr. 4. 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de către Primarul General al Municipiului Bucureşti prin 

Direcţia Utilităţi Publice, având la bază raportul de specialitate al acestei direcţii. 

În cadrul dezbaterilor din timpul şedinţei, asupra proiectului de hotărâre consilierii au aprobat 

amendamente care au modificat forma iniţială propusă de către Primarul General prin Direcţia 

Utilităţi Publice. 

Direcţia Utilităţi Publice prin adresa nr. 4615/11.05.2015, înregistrată la Cabinet Secretar 

General cu nr. 1822/6/11.05.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 1705/12.05.2015, 

ne comunică că nu poate fi de acord cu amendamentele, transmiţându-ne totodată şi motivaţiile 

direcţiei pe marginea acestor amendamente. 

În motivaţiile Direcţiei Utilităţi Publice se invocă că nu se respectă o serie de acte normative 

cum ar fi: 

-art. 65 alin. (1) din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor: „(1) Autorităţile administraţiei publice locale sau 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau 

de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a 

acţionat manual sau mecanizat." 

-art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014, pentru modificarea şi completarea Legii 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006: "(1) Prin derogare de la prevederile art. 81 

alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeaşi lege, autorităţile 
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deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte 

înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, cu excepţia 

activităţilor care sunt în competenţa unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, 

respectiv de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării şi 

valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau 

instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, precum şi de coordonare, 

monitorizare şi control al serviciului de salubrizare, de stabilire şi aprobare a indicatorilor de 

performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autorităţile 

deliberative ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să respecte strategia locală cu 

privire la dezvoltarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti." 

-art. 70 lit. h), art. 96 alin. (1) pct. 15, art. 96 alin. (2) pct. 8 din O.U.G. nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 70 lit. h): "Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei 

publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: 

…………… 

h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice 

fel;" 

-art 96 alin. (1) pct. 15: "(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 

lei (RON) la 6.000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de Ia 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), 

pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 

……………. 

15. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, după 

caz, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;" 

-art. 96 alin. (2) pct. 8: "(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 

lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), 

pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 

…………….. 

8. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a supraveghea operatorii economici din 

subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de 

deşeuri şi de a dezvolta sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile;" 

-art. 21 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată: "(3)în 

cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, 

cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, 

recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale." 
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-art. 2 alin. (9), art. 6 alin. (1) lit. b), art 30 alin. (1) lit. d), art. 32 lit. c) din Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 

-art. 2 alin. (9) din Legea nr. 101/2006, republicată,: „ (9) Unităţile administrativ-teritoriale au 

calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în 

recipientele amplasate în aria lor teritorială." 

-art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2006, republicată,: "(1) Autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea 

ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare 

a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 

……………………. 

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o 

concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de 

urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;" 

-art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/2006, republicată:,, (1) Constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute 

în Legea nr. 51/2006. republicată: 

……………….. 

d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a 

serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către 

autorităţile executive ale sectoarelor municipiului Bucureşti;" 

-art. 32 lit c) din Legea nr. 101/2006, republicată: "Constatarea contravenţiilor prevăzute de 

prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: 

……………………  

c) persoanele împuternicite din cadrul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale a 

municipiului Bucureşti, pentru contravenţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d)." 

-art. 1 alin. (2) lit. h) şi lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: "alin. (2) În sensul prezentei legi, termenii 

şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

…………………. 

h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti sau 

alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror delimitare şi organizare se fac prin lege; 

i) unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe; în condiţiile legii,unele oraşe pot fi 

declarate municipii;" 

Totodată conform prevederilor art. 81 "Subordonarea faţă de actele de nivel superior", alin. (2) 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată: 
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"Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale [...] nu pot contraveni Constituţiei 

României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior." 

În consecinţă, hotărârea nr. 82/2015 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 28.04.2015, 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 modificarea art. 3 şi a art. 39 alin. (1) din Anexa nr. 24.b la Hotărârea  

C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei  

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

funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi  

reducerea cheltuielilor la instituţiile publice din subordinea, sub autoritatea sau  

coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al  

Primarului General, aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. şi la  

serviciile/instituţiile publice de interes local ale municipiului 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 rapoartele Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În baza solicitării Muzeului Naţional al Literaturii Române nr. 3193/28.10.2014; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 223/04.09.2014 privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 172/23.07.2014; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014; 

- Aprobarea modificării bugetului Muzeului Naţional ai Literaturii Române pe anul 2014; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l Art. 3 din Anexa nr. 24.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Muzeul Naţional al Literaturii Române are sediul administrativ în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 

1, Casa Presei Libere, corp A4, etaj 2, sector 1, cont IBAN  RO34TREZ7015010xxx000307, deschis 

la Trezoreria sector 1 Bucureşti, cod fiscal 4192510, prezentând aceste date de identificare în toate 

actele oficiale ale instituţiei". 
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Art.ll Art. 39 alin. (1) paragraful 4 din Anexa nr. 24.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Muzeul Naţional al Literaturii Române are în administrare sediul situat în Bucureşti, Piaţa Presei 

Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A4, etaj 2, sector 1, precum şi următoarele imobile care 

găzduiesc casele memoriale:...". 

Art.III Celelalte prevederi ale Anexei nr. 24.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 rămân 

neschimbate. 

Art.IV Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Muzeul Naţional al 

Literaturii Române vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.83 

http://art.ll/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei 33 a. - Statul de funcţii al Teatrului de Revistă „Constantin  

Tănase" la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 2 alin. (32) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se modifică anexa 33 a. - Statul de funcţii al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase" la 

Hotărârea C.G.M.B nr. 305/2013, cu menţinerea numărului total de 131 posturi, din care 11 posturi 

de conducere, conform anexei* care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013 rămân neschimbate.  

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Teatrul de Revistă 

„Constantin Tănase" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.84 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Municipiului Bucureşti ca partener în  

proiectul CONSENSUM („Strategic concepts and e-solutions aimed at  

strengthening the local authorities' capacity to enhance sustainable  

urban mobility" - „Concepte strategice şi e-soluţii menite a întări  

capacitatea autorităţilor locale de îmbunătăţire a mobilităţii urbane  

sustenabile") din cadrul programului european Horizon 2020 

 

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

de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei; 

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

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (8), alin. (9) şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 şi 14 şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti ca partener în proiectul CONSENSUM 

(„Strategic concepts and e-solutions aimed at strengthening the local authorities' capacity to 

enhance sustainable urban mobility" - „Concepte strategice şi e-soluţii menite a întări capacitatea 

autorităţilor locale de îmbunătăţire a mobilităţii urbane sustenabile") din cadrul programului european 

Horizon 2020, în cadrul aplicaţiei pentru obţinerea unui grant de la Comisia Europeană (fonduri 

100% nerambursabile). 

Art.2 Se desemnează Primarul general al municipiului Bucureşti în calitate de PLSIGN - 

Project Legal Signatory – Semnatar Legal al Proiectului - desemnat specific pentru proiectul 

CONSENSUM, pentru toate documentele necesare participării municipiului Bucureşti ca partener în 

proiectul CONSENSUM, pe durata propunerii de proiect şi a derulării proiectului. 

Art.3 Primarul general al municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului general al municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.85 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării municipiului Bucureşti ca partener în proiectul MOTIVATE („Mobillty for 

the future through innovative living lab envlronments" - „Mobilitate pentru viitor pe baza conceptului 

de cercetare inovatoare de tip laborator viu") din cadrul programului european "Horizon 2020" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei; 

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

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (8), alin. (9) şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 şi 14 şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă participarea municipiului Bucureşti ca partener în proiectul MOTIVATE 

(„Mobility for the future through innovative living lab environments" - „Mobilitate pentru viitor pe baza 

conceptului de cercetare inovatoare de tip laborator viu") din cadrul programului european" Horizon 

2020", în cadrul aplicaţiei pentru obţinerea unui grant de la Comisia Europeană (fonduri 100% 

nerambursabile). 

Art.2 Se desemnează Primarul general al municipiului Bucureşti în calitate de PLSIGN -Project 

Legai Signatory - Semnatar Legal al Proiectului - desemnat specific pentru proiectul MOTIVATE, 

pentru toate documentele necesare participării municipiului Bucureşti ca partener în proiectul 

MOTIVATE, pe durata propunerii de proiect şi a derulării proiectului. 

Art.3 Primarul general al municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului general al municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.86 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiilor de admitere şi găzduire a beneficiarilor în Centrele  

rezidenţiale şi Centrele de zi aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială a Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată; 

- Legea 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei 

de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii 

legali ai acestora, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 503/2003; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului 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; 

- Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

- Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006; 
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- Ordinului nr. 467/2009 al Preşedintelui A.N.P.H. privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei 

lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora; 

-Ordinului nr. 468/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54  alin. (4) din Legea 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013, Hotărârii C.G.M.B. nr. 338/2009 privind trecerea în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a Centrelor de îngrijire şi Asistenţă Sf. 

Dimitrie şi Sf. loan; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2013 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru 

beneficiarii cantinei de ajutor social şi ai centrelor de îngrijire şi asistenţă socială din subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 15/27.01.2010 pentru transmiterea imobilului - cămin nefamilişti situat în Bd. 

Th. Pallady nr. 64, sector 3, Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. 

- Dispoziţiei Primarului General nr. 261/25.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de admitere şi 

găzduire a beneficiarilor în Complexul de Servicii Socio - Medicale al municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 2 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 Metodologia de admitere şi găzduire a beneficiarilor în Centrul de Îngrijire şi 

asistenţă din cadrul Complexului de Servicii Socio-Medicale al Municipiului Bucureşti, prevăzută în 

anexa nr. I.1*, Contractul pentru acordarea serviciilor socio-medicale, prevăzut în anexa nr. I.1.1* şi 

Angajamentul de plată conform anexei nr. I.1.2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Metodologia de admitere şi găzduire a beneficiarilor în Centrul de primire în 

regim de urgenţă din cadrul Complexului de Servicii Socio-Medicale al Municipiului Bucureşti, 

prevăzută în anexa nr. I.2*, Contractul pentru acordarea serviciilor socio-medicale, prevăzut în 

anexa nr. I.2.1*. şi Angajamentul de plată conform anexei nr. I.2.2*, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă Metodologia de admitere şi găzduire a beneficiarilor în Adăpostul pentru 

femei, prevăzută în anexa nr. I.3*, Fişă de evaluare iniţială pentru fiecare solicitantă în parte, 
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prevăzută în anexa nr. I.3.1*. şi Tabelul centralizator conform anexei nr. I.3.2*, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorată 

de adulţii asistaţi în C.S.S.M.M.B. sau de susţinătorii acestora, prevăzută în anexa nr. I.4*, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Se aprobă Metodologia de admitere şi găzduire a beneficiarilor în Complexul Integrat de 

Servicii Sociale pentru Adulţi „Sf. loan", prevăzută în anexa nr. II*, Contractul pentru acordarea 

serviciilor sociale în cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi „Sf. loan", prevăzut 

în anexa nr. II.1*. , Angajamentul de plată conform anexei nr. II.2*., Fişă monitorizare prevăzută în 

anexa nr. II.3*., Fişă iniţială de evaluare, pentru fiecare solicitantă în parte, prevăzută în anexa nr. 

II.4*. şi Tabel centralizator conform anexei nr. II.5*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Se aprobă Metodologia de admitere a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în cadrul 

Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani, prevăzută 

în anexa nr. III*, Contractul pentru acordarea serviciilor sociale specializate pentru creşterea, 

îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, prevăzut în anexa nr. III.1*. 

şi Angajamentul de plată conform anexei nr. III.2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 Se aprobă Metodologia de admitere a victimelor violenţei în familie în Centrul de 

Asistenţă pentru Mamă şi Copil, prevăzută în anexa nr. IV*, Contractul pentru acordarea serviciilor 

sociale din cadrul Centrului de Asistenţă pentru Mamă şi Copil, prevăzut în anexa nr. IV.1*, Fişa de 

înregistrare primară a cazului conform anexei nr. IV.2*, Fişa de evaluare a victimei, prevăzută în 

anexa nr. IV.3*., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.87 

 

*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 Acordului de Asociere încheiat între Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia  

„Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – 

FOCUS" în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea unor  

soluţii sustenabile pentru operarea hotline-ului 116000  

în România" 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei Economice, Buget, 

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

Bucureşti;  

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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 şi Asociaţia „Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual - 

FOCUS" în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea unor soluţii sustenabile pentru operarea 

hotline-ului 116000 în România", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti asigură decontarea 

costurilor proiectului „Dezvoltarea unor soluţii sustenabile pentru operarea hotline-ului 116000 în 

România", conform anexelor A şi B ale Acordului de Asociere. 
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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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 actului adiţional la 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" 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei Economice, Buget, 

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

Bucureşti;  

În conformitate cu prevederile: 

- art. 79, art 80, art. 84, art. 88, art. 94-99 şi art. 116 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

sociale; 

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

ulterioare. 

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 actul adiţional la 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 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 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.89 

Anexa Ia HCGMB nr. 89/28.04.2015 

 

Act adiţional nr. 1 

la 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" aprobat prin HCGMB nr. 259/2014 

 

Articol unic. Liniile bugetare 2 şi 3 din Bugetul aflat în 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" aprobat prin HCGMB nr. 259/2014, se 

modifică după cum urmează: 

(1) La linia bugetară 2. Cheltuieli operaţionale transport auto, 

a. subpunctul 2.1. Reparaţii, achiziţii piese auto, se diminuează suma anuală aprobată, de 

la 83.760 lei la 66.504 lei, 

b. subpunctul 2.2. Combustibil, lubrefianţi, se diminuează suma anuală aprobată, de la 

54.000 lei la 42.000 lei. 

(2) La la linia bugetară 3. Cheltuieli cu device-uri şi abonamente telefonice pentru 

beneficiari şi pentru personal medical destinate, serviciilor speciale de teleasistenţă, inclusiv 

cheltuieli cu call-centerul. Se majorează suma anuală aprobată, de 30.400 lei, cu suma rezultată 

din liniile bugetare diminuate de la alin (1), la 59.656 lei. 
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Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti 

Fundaţia Crucea Alb-

Galbenă 

 

Asociaţia de Ajutor Mutual 

Bucureşti 

 

Cosmina Ioana SIMIEAN 

NICOLESCU 

Marioara Ivan 

 

Ion Virgil 

Vicepreşedinte 

 

Director General 

 

Director General 

 

 

   

Biroul Juridic, Legislaţie   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind asocierea Municipiului Bucureşti cu unele unităţi  

administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov în vederea constituirii  

Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti (A.T.M.B.) 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei pentru credite 

externe şi monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare 

şi asociere cu alte autorităţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului - cadru 

ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

În temeiul prevederilor art. 11 - 13, 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 (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti cu unele unităţi administrativ-teritoriale 

din judeţul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti (A.T.M.B.), 

asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. 

         (2) Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Transport 

Metropolitan Bucureşti (A.T.M.B.). 

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti 

(A.T.M.B.), conform anexelor) nr 1* şi nr. 2* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Se aprobă participarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti la patrimoniul iniţial 

al Asociaţiei de Transport Bucureşti (A.T.M.B.), cu o contribuţie în numerar în valoare de 5.000 lei, 

reprezentând aportul Municipiului Bucureşti la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de 

Transport Metropolitan Bucureşti (A.T.M.B.). 

Art.4 Cotizaţia anuală se stabileşte prin hotărârea Adunării Generale şi va fi supusă aprobării 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.5 Se aprobă ca sediul Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti (A.T.M.B.) să fie în 

Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291 - 293, sector 6, în vederea desfăşurării activităţii 

acesteia. 

Art.6 În vederea punerii în aplicare a art. 25 alin. (2) din Actul constitutiv al Asociaţiei, Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti va propune, prin hotărâre, cele 4 persoane care vor fi alese de 

către A.G.A. în Consiliul Director. 

Art.7 Se mandatează Primarul General al Municipiului Bucureşti, Prof. Dr. Sorin Mircea 

Oprescu să semneze, în numele şi pentru C.G.M.B., Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 

Transport Metropolitan Bucureşti (A.T.M.B.). 

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

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

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.90 

 

 

 

 

 

*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  

Str. Dr. Călin Ottoi nr. 17, sector 2 

 

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 documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 155/1211195/30.01.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 13/16.04.2014; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 634/Z/08.08.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 47/13.08.2014; 

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1257346/25.07.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 1256026/9744/29.07.2014;  

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, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Dr. Călin Ottoi nr. 17, sector 2, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 3/02.02.2015 prezentat în anexa nr. 1 şi planul de 

reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 . 

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

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

Art.3 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea 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 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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)  

DRUMUL SĂRMAŞ NR.78A (FOST 76-82-LOT 23) 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, precum şi de documentul de 

planificare a procesului de informare şi consultare a publicului; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1597/148/S/24543/22.10.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti-Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 39/ 30.12.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 29/16.07.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti-decizia etapei de încadrare nr. 67/ 06.11.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1261949/22.08.2014;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1259531/10532/14.08.2014. 

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, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Drumul Sărmaş nr. 78A (fost 76- 82- lot 23), sector 

1, în conformitate cu avizul Arhitectului şef nr.5/17.02.2015, prezentat în anexa 1, planul de 

reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism aferent, 

reprezentând anexa 3. 

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

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

Art.3 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

Art.4 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1 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 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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)  

DRUMUL COSTEŞTI NR.12 (T.21 -26, P.106), 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, precum şi de documentul de 

planificare a procesului de informare şi consultare a publicului; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

515/32/D/2461/17.04.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 24/29.05.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 40/30.09.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti - decizia etapei de încadrare nr. 74/02.12.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1273337/17.10.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1273335/13900/05.11.2014. 

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 , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Drumul Costeşti nr. 12 (T.21-26, P.106), sector 1, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr.6/17.02.2015, prezentat în anexa 1, planul de reglementări 

vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism aferent, 

reprezentând anexa 3. 

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

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

Art.3 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

Art.4 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1 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 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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  

Aleea Mizil nr. 14-16-18, sector 3 

 

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 3 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1753/30.09.2009; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de 

oportunitate nr. 61/29.06.2010; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 93/2011; 

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

13087/64/22.08.2011; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1003048/27.05.2011; 

-Comisia  tehnică  de  circulaţie:   acord  de   principiu   nr. 970090/420/31.01.2011; 

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. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

locală, republicată, 

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

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

 



42 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Aleea Mizil nr. 14-16-18, sector 3, în conformitate cu 

avizul de urbanism nr. 2/11.01.2011, cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

Art.4 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la data 

aprobării unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

Art.6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

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

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.04.2015 

Nr.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

nr.104/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii “Grădiniţa de copii nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din sectorul 1 

 

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

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;  

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

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

completările ulterioare;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.104/24.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Grădiniţa de copii nr.162” 

din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, 

actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.252/07.12.2012;  

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr. 

104/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

“Grădiniţa de copii nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ 

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

  

 Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie.  
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

de 21.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 67 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

nr.124/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii “Şcoala cu clasele I-VIII nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 

 

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

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;  

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

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

completările ulterioare;  

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.124/24.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Şcoala cu clasele I-VIII 

nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 

1, actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.252/07.12.2012;  

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.124/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

“Şcoala cu clasele I-VIII nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ 

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

  

 Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie.  
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 68 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 106/08.06.2012 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, 

Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13 

 

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

întocmit de către Direcţia Utilităţi Publice 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;  

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 1553 din Codul Civil al României;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 106/08.06.2012 

privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13, 

Sector 1;  

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Art. 12. alin. (1), lit. a) şi b) din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 106/08.06.2012 se modifică se completează, urmând a avea următorul cuprins:  

 

 „(1) Locatorul va fi îndreptăţit să procedeze la rezilierea de drept a prezentului Contract 

de închiriere fără a mai fi necesare punerea în întârziere a locatarului sau alte proceduri 

prealabile, inclusiv intervenţia instanţei de judecată, în următoarele cazuri:  

 a) dacă orice parte din chirie sau orice sumă datorată în baza prezentului contract va fi 

restantă pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice sau  



49 

 

 b) în cazul în care locatarul nu respectă sau nu îndeplineşte oricare dintre obligaţiile 

sale prevăzute în prezentul contract de închiriere”.  

 Prezenta clauză reprezintă pact comisoriu de gradul patru”.  

 

 Art.2. Alin. (2)-(4) ale art. 12 se abrogă, alin. (5) şi (6) urmând a deveni alin. (2) şi (3).  

 

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

Local al Sectorului 1 actele adiţionale la contractele de închiriere care să cuprindă modificările aduse 

prin prezenta hotărâre.  

 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, 

Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

de 21.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 69 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri  

prin care să ceară Guvernului României transmiterea din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul public al  

municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1  

a Clubului Copiilor Sector 1 – Cireşarii 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice 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 prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor art.9, alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În raport de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Luând în considerare:  

 a) Adresa Primăriei sectorului 1 nr. M163/03.02.2015 înregistrată la Secretariatul General al 

Guvernului cu nr. 1389/03.02.2015 şi adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 

249/17.02.2015, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 238/19.02.2015;  

 b) Adresa Primăriei sectorului 1 nr. M169/04.02.2015 înregistrată la Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 28458/05.02.2015;  

 c) Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 20505/10.03.2015 

înregistrate la Primăria Sectorului 1 cu nr. 405/19.03.2015;  

 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 solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin 

care să ceară Guvernului României iniţierea unui proiect de hotărâre privind transmiterea din 
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domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul 

public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Clubului Copiilor 

Sector 1 - Cireşarii.  

 (2) Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 

a prezentei hotărâri.  

 Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

 Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia 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 21.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 70 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii unui drept de uz şi a unui drept de servitute legală în favoarea 

S.C. GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, 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 a Consiliului Local al 

Sectorului 1;  

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Potrivit prevederilor art.109, art.110, art.111 şi art.190 din Legea nr. 123/2012 a energiei 

electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind transmiterea 

unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 

proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Luând act de adresa S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. prin care solicită completarea 

documentaţiei depuse în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru împrejmuirea terenului 

situat în Bucureşti, Șos. Odăi nr. 3-5 cu o declaraţie notarială privind instituirea unui drept de 

servitute legală şi a unui drept de uz în favoarea S.C. GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. 

Distrigaz Sud Reţele S.R.L.  

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă instituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute legală de trecere 

subterană şi supraterană în favoarea S.C. GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. Distrigaz Sud 

Reţele S.R.L. pe terenul în suprafaţă de 118.923,00 mp situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, aflat în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 conform Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002.  
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 Art.2. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1 o declaraţie notarială în conformitate cu prevederile art. 1.  

 Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, 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 21.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 71 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 

 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, 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; 

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; 

      Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

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;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 72 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Convenția de colaborare  

nr. 12691/17.03.2015, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului  

București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și  

Fundația Health Aid România     

  

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţie şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 35/2015 privind aprobarea 

continuării cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România în vederea derulării parteneriatului 

„Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la 

Fundaţia Health AID România”; 

Luând în considerare Convenția de colaborare nr. 12691/17.03.2015 încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Health Aid Romania; 
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În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Convenția de colaborare nr. 

12691/17.03.2015, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Health Aid 

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

Art.2. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, actul adițional nr. 1 la Convenția de colaborare nr. 12691/17.03.2015. 

Art.3.  Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sectorul 1, Fundaţia Health AID România şi Serviciul Secretariat 

General,Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 73 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontării cheltuielilor de locuit pentru copilul protejat 

 în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generală de Asistență  

Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 23/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 904/2014 pentru 

stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

Văzând adresa emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție sub nr. 

2290/et/24 martie 2015, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 sub nr. 14190/26.03.2015; 

Având în vedere adresa emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție 

sub nr. 7020/DGPDC/et/22.12.2014, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 3 sub nr. 113926/29.12.2014; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), 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 decontarea sumelor aferente cheltuielilor de locuit pentru copilul protejat în 

sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1. 
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Art.2. Decontarea sumelor aferente cheltuielilor menționate la art. 1 se va face din bugetul 

anual de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

1, pe baza documentelor justificative prezentate de asistentul maternal, cu respectarea procedurilor 

interne privind decontarea cheltuielilor.  

 

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

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 74 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 216/22.12.2011  

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuității la transportul urban cu  

mijloacele de transport în comun de suprafață și metrou,  

pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 505/2015 al ministrului transporturilor privind 

aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 216/22.12.2011 pentru 

aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport 

în comun de suprafață și metrou, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 216/22.12.2011 în 

sensul acordării la călătoria cu metroul și decontării din bugetul anual de venituri și cheltuieli al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a abonamentului lunar cu 

număr nelimitat de călătorii, în cuantum de 70 lei, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006. 
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Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 216/2011 rămân 

nemodificate și se aplică întocmai. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 75 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru  

construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere : 

          -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

          -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

          -Raportul nr.6/20.04.2015 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.4/16/10.03.2015, nr.4/17/10.03.2015, nr.4/20/10.03.2015, 

nr.4/21/10.03.2015, nr.4/22/10.03.2015, nr.4/25/10.03.2015, nr.4/26/10.03.2015, 

nr.4/28/10.03.2015, nr.4/30/10.03.2015, nr.4/31/10.03.2015, nr.4/32/10.03.2015, 

nr.2/15/03.02.2015, nr.5/20/14.04.2015, nr.5/21/14.04.2015, nr.5/22/14.04.2015, 

nr.5/23/14.04.2015, nr.5/24/14.04.2015, nr.5/26/14.04.2015, nr.5/27/14.04.2015, 

nr.5/28/14.04.2015, nr.5/30/14.04.2015, nr.5/32/14.04.2015 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 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;  
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 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

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

teritoriului: 

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

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si 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 prevazute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  22 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 21.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 76 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și  

Regulamentului de organizare şi funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman 

 

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; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor 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; 

În temeiul 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 

 

HOTĂRAŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Multifuncţional 

Caraiman, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi 

Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 77 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea unui spaţiu necesar funcţionării unui centru de încasare a taxelor şi 

impozitelor locale 

 

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

întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 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; 

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

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

Luând în considerare prevederile art. 874 şi următoarele din Codul Civil; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând act de adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nr. 

129743/16.04.2015 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11224/16.04.2015;  

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se mandatează directorii generali ai Administraţiei Pieţelor Sector 1 şi Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 de a încheia un contract de comodat în scopul 

deschiderii unui centru de încasare a impozitelor şi taxelor locale în Piaţa Aurel Vlaicu din str. Borşa 

nr. 27, Sector 1. 
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Art.2. Primarul Sectorului 1, Directorul General al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 78 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei nominale a  

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1 

 

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

întocmit  de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare cererea nr. 4262/28.01.2015, formulată de doamna Buiciuc Mirela 

Mimi, prin care solicită încetarea activității sale ca președinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

cu Handicap Adulte Sector 1; 

Văzând avizul emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice 

sub nr. 7888/ANPD/17.04.2015, cu privire la componența nominală a Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1; 

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

lit.n) 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 componenţa nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Adulte Sector 1 după cum urmează: 
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Preşedinte: 

Israil Nicoleta Cristina – medic specialist medicină de familie; 

             

Membri: 

           Ulican Mihaela – medic primar medicină de familie, propus de Direcţia de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti; 

Molău Corina Georgeta – psiholog, D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

Dabu Alexandra Cătălina – reprezentant Fundaţia Estuar; 

Mariana Crîşmaru – asistent social, D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 79 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  

la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama şi de dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

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

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 112/31.08.2000 

pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Legii 

nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 609/2015 

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.f) şi  art.115, lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL AL  SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă casarea autovehiculelor aflate în patrimoniul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 
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Nr. crt. tip autovehicul număr înmatriculare 

1 Dacia Double  B 42 DOF 

2 Dacia Double B 42 DOH 

3 Dacia Double B 42 DOP 

4 Dacia Double  B 42 DOJ 

5 Dacia Solenza  B 37 XYB 

 

Art.2. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 

Art.3. Cuantumul primei de casare care se va solicita este de 6500 lei pentru fiecare 

autovehicul. 

Art.4.  Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să achiziţioneze autovehicule noi şi să facă plăţi din bugetul de anual venituri şi cheltuieli al 

instituţiei, reprezentând contribuţia proprie, necesară achiziţionării autovehiculelor noi. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărari. 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 80 

Data: 21.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind eliberarea acordului, pentru depunerea de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului RODACARE-Romanian-Danish Child 

Perspectives-a Holistic Approach in Romanian Early Childhood Education, în vederea 

finanțării de către Fundațiile VELUX 

 

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

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea formulată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, în sensul cofinanţării Proiectului RODACARE-Romanian-Danish Child 

Perspectives-a Holistic Approach in Romanian Early Childhood Education; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se eliberează acordul pentru depunerea de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului RODACARE-Romanian-Danish Child 
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Perspectives-a Holistic Approach in Romanian Early Childhood Education, în vederea finanțării de 

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

 

Art.2. În situația în care Proiectul va fi aprobat, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecţia Copilului Sector 1 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 forma finală a 

documentației, în vederea aprobării cofinanțării și a implementării acestuia.  

 

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

Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 21.04.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 81 

Data: 21.04.2015 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 5/2015 privind solicitarea către  

Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, 

Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi  

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 07.04.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 5/2015 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în 

Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 20966/03.04.2015 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru 

şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Adresa nr. 23971/20.03.2015 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 

19539/30.03.2015; 

 -Adresa nr. A2327/23.02.2015 emisă de Ministerul Apărării Naţionale. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 -H.G. nr.714/2010 privind schimbarea dreptului de administrare a unei părţi dintr-un mobil aflat 

în proprietatea publică a statului; 

 -H.G. nr. 107/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al 

acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul 

Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora; 

 -H.C.L. Sector 2 nr. 103/2010 privind aprobarea preluării unei părţi din imobilul situat în str. 

Fabrica de Glucoză nr. 2 – 4 aflat în  domeniul public al statului, din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în  administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -H.C.L. Sector 2 nr. 116/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe a unei părţi dintr-un imobil situat în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2 – 4 (fostă 

nr. 1), Sector 2, în vederea realizării de locuinţe pentru tineri şi locuinţe sociale pentru persoanele 

evacuate din locuinţe retrocedate; 

 -H.C.L. Sector 2 nr. 5/2015 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei 

părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public 

al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I  Art. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2015 se modifică şi se completează, 

având următorul conţinut: 

 „Art. 1 (1) Se solicită Guvernului României trecerea unei părţi din imobilul situat în 

Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în vederea 

atragerii de investiţii pentru realizarea de locuinţe şi dotări aferente. 
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                 (2) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se obligă să 

transmită către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi pentru 

Serviciul Român de Informaţii, un număr de 700 unităţi locative din numărul total de locuinţe 

ce vor fi construite pe terenul aferent părţii din imobil. 

                (3) Datele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în anexa ce cuprinde o 

filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 

 Art.II (1) Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 5/2015 se înlocuieşte cu anexa ce conţine o filă şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2015, rămân 

aplicabile. 

 

 Art.III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV (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, 

 

OPREA DUMITRU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.29 

Bucureşti,07.04.2015  

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

 
 
 
 
  
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

07.04.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 

 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

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 extraordinară, astăzi, 07.04.2015; 

 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.20982/03.04.2015 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului al documentaţiei de urbanism menţionată în 

anexa proiectului de hotărâre, întocmit de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza consultării în 

cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionat în anexa 

proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 48 alin.(1)-(3) şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, astfel cum a fost modificat prin 

Ordinul nr.835 din 30 mai 2014 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

http://www.ps2.ro/
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şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”,astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/31.03.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin.(2) lit. i) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu şi Raportul de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiei de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 1 poziţie. 

           (2) Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism este de doi ani, de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

            (3) Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut în anexă reprezintă regulament de urbanism şi 

dă 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, 

 
OPREA DUMITRU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.30 

Bucureşti, 07.04.2015 

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

 
 
 
 
 
 

  
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

07.04.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  

http://www.pmb.ro/
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/26.02.2015  pentru completarea 

Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, în urma aplicării Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 52/31.03.2015, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4; 

 Ţinând cont de adresa domnului consilier Georgescu Mihai, înregistrată la Cabinet Secretar cu 

nr. 50/26.03.2015; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43/26.02.2015  pentru 

completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, în urma aplicării Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 

 În baza prevederilor art. 96 alin.(2)  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

 Potrivit 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; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca domnul IONESCU Alexandru Silviu să facă parte din 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 190, ca reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 4, în locul domnului Georgescu Mihai. 
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 Art.2. Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi reprezentantul 

numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data 

de 23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 73/23.04.2015 
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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 numirii temporare a d-nei medic pediatru Dragomir Filofteia Catela în 

cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Raportul de specialitate 

Nr. P.3/58/16.04.2015, întocmit de Secretarul Sectorului 4 ; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul Certificatului de membru Nr. B08-908/1 din 31.03.2008, eliberat de Colegiul 

Medicilor din România; 

 Ţinând seama de dispoziţiile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local Nr. 108/29.08.2014, 

precum şi de dispoziţiile exprese cuprinse în art. 104 din Legea Nr. 272/2004 privind Protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului şi art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1437/2004 privind 

Organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului,  precum şi 

prevederile cuprinse în art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 2, lit. (n) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă numirea doamnei Dragomir Filofteia Catela - medic pediatru, pe perioadă 

temporară, ca membru în Comisia  pentru Protecţia Copilului Sector 4; 
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 Art.2. Secretarul Sectorului 4, Preşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4,  

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  74/23.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2015,  la nivelul Sectorului 4  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere:  

 - expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;  

 - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.P.4/48/06.04.2015 ;  

 - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 - Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri  financiare ;  

 - Adresa Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 4769/18.03.2015 înregistrată la Aparatul 

de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr. 12327/25.03.2015;  

 - Adresa Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 5920/03.04.2015 înregistrată la Aparatul 

de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr. 13713/03.04.2015;  

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr.99/05.03.2014 privind  stabilirea numărului maxim 

de posturi, pe anul 2014, pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 4 al municipiului 

Bucureşti ;  

  În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.,,e” şi alin.4 din Legea nr.215/2001 a 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art.1 Se aprobă numărul maxim de posturi, pe anul 2015, la nivelul Sectorului 4, conform 

anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
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 Art.2  Primarul Sectorului 4,  Secretarul Sectorului 4, Serviciul Resurse Umane precum şi 

conducătorii instituţiilor descentralizate din Sectorul 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.: 75/23.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 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 al Municipiului Bucureşti ;  

 - Referatul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.P.4/158/15.04.2015 ;  

 - 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 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 42/31.10.2012, se 

abrogă.  

Art.3 Primarul Sectorului 4,  Secretarul Sectorului 4 şi Serviciul Resurse Umane, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr.:  76/23.04.2015 
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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  

din cadrul Poliţiei Locale 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.238/14.04.2015 al Poliţiei Locale Sector 4 – Serviciul 

Managementu Resurselor Umane; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completatările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 

2015, conform anexei. 

 

 Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 

nr.37/27.03.2014. 

 

 Art.3 Primarul sectorului 4, Secretarul sectorului 4 şi Poliţia Locală Sector 4, prin 

compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr.:  77/23.04.2015 

 

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

http://www.pmb.ro/


91 

 

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 costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari  

ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 4, 

pe anul 2015 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de Specialitate nr.199784/09.03.2015 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si ale HGR 

nr. 268/2007 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi aprobată de HGR nr. 

89/2010; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru copiii, beneficiari ai serviciilor de 

protecţie specială acordate in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, in cursul anului 2015 potrivit Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  78/23.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 

privind transferul,,Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna’’ şi a 

terenului aferent de 265 mp. din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Avand în vedere Referatul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4, cu nr.203860/07.04.2015, cât şi Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 cu nr.19/29.01.2015 privind transferul 

,,Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna’’ şi a terenului aferent de 265 

mp. din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 privind transferul 

,,Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna’’ şi a terenului aferent de 265 

mp. din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, se modifică şi se completează cu următorul alineat: 

„Adresa şi numărul poştal al Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna va 

fi str. Covasna nr. 3 Bis’’. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015  

rămân neschimbate. 
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 Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  79/23.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru continuarea derulării proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în 

vârsta şi/sau cu handicap, dependente şi partial dependente din sectorul 4” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Văzând referatul de specialitate nr.203862/07.04.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului sector 4, precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului  Sectorului 

4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile art.1, alin.(1), art.8 şi art.12 din Legea nr.17/2000, republicată, 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;  

 Luând în considerare prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în 

temeiul art. III al OUG 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu moficările şi completările ulterioare:  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Incepând cu data prezentei se aprobă continuarea derularii proiectului pentru perioada 

mai – decembrie 2015 „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu 

handicap dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, în ceea ce priveşte îngrijirea 

persoanelor cu handicap, cât şi a persoanelor în vârstă, dependente sau parţial dependente de 

servicii socio – medicale, de pe raza sectorului 4. 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare implementarii, derulării şi 

finanţării proiectului astfel denumit „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta 

şi/sau cu handicap, dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, conform Anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

 Art.3. Celelalte prevederi din H.C.L. Sector 4, Nr.11/30.01.2014 ramân neschimbate.    
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 Art.4. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  80/23.04.2015 
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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 Metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu metroul şi cu 

mijloace de transport în comun, de suprafaţă (R.A.T.B.) 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Văzând Referatul de Specialitate cu nr.204619/16.04.2015, al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului  Sectorului 

4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în 

temeiul art. III al OUG 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu moficările şi completările ulterioare:  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Incepând cu data prezentei se aprobă Metodologia de acordare a gratuitatii 

transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata si cu metroul, pentru stabilirea 

cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav precum si pentru 

asistentii personali, asistentii personali profesionisti sau insotitorii acestora.  

 Art.2. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr.:  81/23.04.2015 
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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 sistemului de iluminat public al Parcului Orăşelul Copiilor, din 

administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei  Administrare 

Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului  Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Achiziţii Publice şi Dezvoltare 

nr. 695/20.04.2015. 

 Văzând rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.  

 În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu 

modificăriile şi completăriile ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) şi art. 81, alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Direcţiei Administrare  Parcuri şi Zone de Agrement  Sector 4, a sistemului de iluminat 

public realizat în cadrul proiectului ,, Lucrări de Amenajare a Parcului Orăşelul Copiilor” conform 

anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcţia  Administrare  Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 va administra, exploata  

şi întreţine acest sistem de iluminat public în condiţiile legii. 

Art. 3. Predarea –primirea sistemului de iluminat public prevăzut la art. 1 inclusiv a dotărilor 

acestuia, se va face prin proces verbal de predare - primire între reprezentanţii Direcţiei Investiţii, 

Achiziţii Publice şi  Dezvoltare   din cadrul Aparatului de specialitate şi reprezentanţii Direcţiei 

Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4. 
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Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice şi Dezvoltare şi Direcţia 

Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, 

conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  82/23.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   aderarea   Sectorului 4  al Municipiului Bucureşti la Asociaţia Clusterului în Inginerie 

Electrică, alături de alte autorităţi ale administraţiei publice locale, persoane juridice române, 

organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali  

 

 Având în vedere : 

 - Adresa de solicitare a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti nr.7027/20.02.2015, înregistrată 

la Primăria Municipiului Bucureşti-Direcţia Afaceri Externe şi Protocol cu nr.387/20.02.2015;  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.46/31.03.2015 cu privire la 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti pentru aderarea la Asociaţia 

Clusterului în Inginerie Electrică;  

 -  Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

 -  Raportul  Direcţiei Management Proiecte Interne şi Internaţionale ; 

 -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Potrivit dispoziţiilor art. 35 alin.1, alin.3, alin. 5  şi alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele  

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În  temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ,  art. 81  alin. (2) lit.,, p”, lit.,,q” şi  alin.3  din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  Se aprobă aderarea  Sectorului 4  al Municipiului Bucureşti la Asociaţia Clusterului în 

Inginerie Electrică, alături de alte autorităţi ale administraţiei publice locale, persoane juridice 

române, organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali. 
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 Art.2  Primarului Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi direcţiile de 

specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al  Primarului Sectorului 4  al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  83/23.04.2015 
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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 prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafeţe 

cu destinaţie de locuinţă pentru tineri realizate prin programul ANL din Sos. Vitan - Bârzeşti 

nr.20, BL.ZI1, Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Administrative  Patrimoniu, şi Logistica 

nr.P.13.3/462/21.04.2015 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 În conformitate cu art.8,alin. 4 din Legea nr.152/1998; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.3 si art.81 alin. 2 lit. ,,n'' si alin.4 din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafeţele  cu 

destinaţie de locuinţe pentru tineri realizate prin programul ANL , în condiţiile art.8 alin.4 din Legea 

152/1998 privind înfiinţarea ANL situate în Şos. Vitan Bârzeşti nr.20, bloc ZI.1 Sector 4 ; 

 Art.2. Anual, pentru prelungirea contractelor de închiriere, titularii acestora vor adresa câte o 

cerere Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti.  

 Art.3.Secretarul Sectorului 4, Direcţia Administrativă, Patrimoniu şi Logistică şi Serviciul 

Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  84/23.04.2015 
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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 încheierii unui contract de locaţiune între Direcţia Învăţământ şi Tineret 

Sector 4 şi proprietarii imobilului situat în str. Cuza-Voda nr. 125, Sector 4, Bucureşti în care 

funcţioneaza Grădiniţa Scufiţa Roşie 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Referatul de 

specialitate nr. 3035/21.04.2015 întocmit de Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 ; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispozițiilor art. 20 alin. (1) si art. 103 alin. (2)  din Legea nr. 1/2011 a educației 

naţionale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei se aproba încheierea unui contract de locaţiune între 

Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 şi proprietarii imobilului situat în str. Cuza-Vodă nr. 125, 

Sector 4, Bucureşti în care funcţionează Gradiniţa Scufiţa Roşie pentru desfăşurarea activităţii 

unităţii de învăţământ preşcolar de stat în anul şcolar 2015-2016. 

 Art. 2. Creditele bugetare necesare încheierii contractului de locaţiune menţionat la art. 1 în 

cuantum lunar de 14.000 lei se vor aloca în bugetul Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4 

Bucureşti. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Învăţământ şi 

Tineret Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  85/23.04.2015 
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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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobării aplicării 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată 

a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, de către Consiliul Local al  

Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Văzând Expunerea de motive formulată de un grup de Consilieri Locali şi înregistrată sub 

numărul P3/59/17.04.2015, precum şi Raportul de specialitate Nr. P.3/60/20.04.2015, întocmit de 

Secretarul Sectorului 4 ; 

 În temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 4, alin. 1 şi alin. 3, lit(a) din  Ordonanța de Urgență a 

Guvernului Nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților 

administrativ teritoriale cu destinație de cabinete medicale, precum şi a celor în care se desfăşoară 

activități conexe; 

 Luând act de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti Nr. 297/2008 privind 

aprobarea listei spațiilor proprietate privată a Municipiului Bucureşti, Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti Nr.195/28.09.2011 şi de Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti Nr.217/30.06.2009; 

 În temeiul art. 45, alin1 şi a art. 81, alin. 4 din legea 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aplicării 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate 

privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinație de cabinete medicale, precum 

şi a celor în care se desfăşoară activități conexe, de către o comisie organizată la nivelul  Sectorului 

4 Bucureşti; 
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 Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  86/23.04.2015 
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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 

locuinta colectivă S + P+ 2E + M, pe un teren proprietatea d-lui DRILEA COSTEL- MIHAI, 

 în suprafaţă de 486,73 mp., situat în DRUMUL GAZARULUI nr. 27, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinta colectivă pe un teren situat în 

DRUMUL GĂZARULUI NR.27. 

 Art. 2.  Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 486,73 mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  87/23.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinte colective  S+P+1E + M, pe un teren proprietatea d-nei GRECU AGA ANDREA, în 

suprafaţă de 2175,29 mp., situat în SOS.OLTENITEI nr. 396A, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

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

construcţii,  republicata in 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinte colective pe un teren situat în 

ŞOS.OLTENIŢEI NR. 396A. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 2175,29 mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  88/23.04.2015 
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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 

CONCESIONARE TEREN PENTRU COMPLEX COMERCIAL-PARTER- solicitant POPESCU 

IOANA, pe un teren proprietate privata a Municipiului Bucuresti, în suprafaţă de 420,0 mp., 

situat în Şos. BERCENI nr.183, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru concesionare teren pentru complex 

comercial-parter, pe un teren situat în SOS. BERCENI NR.183. 

 Art. 2.  Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate privata Mun. 

Bucuresti, în suprafaţă de 420,00 mp.     

 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 şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  89/23.04.2015 
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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 MAMALIGAN  ION, în suprafaţă de 29,66mp., 

situat în STR.VOILA NR.2, bl.22, ap.1, P, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren cota 

indiviza a blocului (trotuarul de garda) situat în str.Voila nr.2, bl.22, ap.1, P. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cota parte indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă), în suprafaţă de 1,0 mp.     

 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 . 



114 

 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  90/23.04.2015 
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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 - locuinţe colective S+P+4E+5E+6E retras, pe un teren proprietatea d-nei CIOCHINA 

DANIELA , în suprafaţă de 663,0 mp., situat în STR. REŞIŢA NR.15 , sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicata in 2004, cu 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; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil-locuinte colective  

S+P+4E+5E+6E retras, pe un teren situat în str. Reşiţa nr.15. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana fizica, 

în suprafaţă de 663,0 mp.    

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  91/23.04.2015 
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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 locuinte S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui  GHEORGHITA CIPRIAN IONUT, în 

suprafaţă de 142,61 mp., situat în STR. ELENA CUZA nr.58C, sector 4 

  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  imobil locuinte S+P+2 E+M, pe un teren 

situat în STR. ELENA CUZA NR.58C. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 142,61 mp.     

 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 şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  92/23.04.2015 
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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 DRAGOMIR LIVIU, în suprafaţă de 48,12mp., 

situat în ŞOS.BERCENI NR.3, bl.2,sc.1, ap.2, P, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren cota 

indiviza a blocului(trotuarul de garda ) situat în sos.Berceni nr.3, bl.2, sc.1, ap.2, P. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cota parte indiviză a 

blocului (trotuarul de gardă), în suprafaţă de 1,0mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  93/23.04.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă P+2E, pe un teren proprietatea STOICESCU IULIANA- VIOLETA ŞI STOICESCU 

VIORICA , în suprafaţă de 135,07 mp., situat în STR.RADULUI NR.15A , sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinta P+2E, pe un teren situat în str. 

RADULUI nr.15A. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 135,07mp.    

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 

23.04.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Veronica TOMA 

  

 Contrasemnează 

Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.:  94/23.04.2015 
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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 

imobile locuinţe S+P+4E,  pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă  

de 36920,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 LOT 1, 2 şi 3, sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 precum şi P.U.Z. coordonator -  Drumul Binelui - Drumul Jilavei, sector 4 aprobat 

prin H.C.G.M.B. nr.187/28.09.2011; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuinte S+P+4E  pe un teren 

situat în str.Drumul Binelui nr.6 lot 1,2 si 3. 

 Art. 2.  Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana 

juridica, în suprafaţă de 36920,0mp.    

 Art. 3.  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 



   Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .   

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.   

   

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de  
23.04.2015.   

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

   

Veronica TOMA   

      

   Contrasemnează   
Secretarul Sectorului 4   

      
   Radu DRAGOMIRESCU   

   

Nr.:  95/23.04.2015   

   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

*Articol unic- Se îndreaptă eroarea materială strecurată în titlul cât și în Art. 1 din 

dispozitivul Hotărârilor Consiliului Sector 4 nr.95, nr. 96, nr. 97 din data de 23.04.2015, în sensul 

că în loc de ,, teren situat în str. Drumul Binelui nr. 6’’,  se va trece /citi ,, teren situat în str. 

Drumul Binelui nr. 9’’.  

*Această eroare materială a fost îndreptată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

4  nr.27/29.01.2016  
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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 

imobile locuinţe S+P+2E,  pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă  

de 38224,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR. 6 LOT 12 , sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicata in 2004, cu 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 precum şi P.U.Z. coordonator- Drumul Binelui -Drumul Jilavei, sector 4 aprobat prin 

H.C.G.M.B. nr.187/28.09.2011; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuinte S+P+2E  pe un teren 

situat în str. Drumul Binelui nr. 6 lot 12. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana 

juridica, în suprafaţă de 38224,0mp.    

 Art. 3.  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 



   Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani .   

   (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.   

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de   
23.04.2015.   

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

   

Veronica TOMA   
      

   Contrasemnează   

Secretarul Sectorului 4   

      

   

   

Nr.:  96/23.04.2015   

Radu DRAGOMIRESCU   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

*Articol unic- Se îndreaptă eroarea materială strecurată în titlul cât și în Art. 1 din 

dispozitivul Hotărârilor Consiliului Sector 4 nr.95, nr. 96, nr. 97 din data de 23.04.2015, în sensul 

că în loc de ,, teren situat în str. Drumul Binelui nr. 6’’,  se va trece /citi ,, teren situat în str. Drumul 

Binelui nr. 9’’.  

*Această eroare materială a fost îndreptată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

4  nr.27/29.01.2016  
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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 

imobile locuinte S+P+4E,  pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă  

de 78430,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI 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,  republicata in 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 precum şi P.U.Z. coordonator- Drumul Binelui -Drumul Jilavei, sector 4 aprobat prin 

H.C.G.M.B. nr.187/28.09.2011; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuinte S+P+4E  pe un teren 

situat în str.Drumul Binelui nr.6. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana 

juridica, în suprafaţă de 78430,0mp.    

 Art. 3.  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 



  Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani .  

  (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.  

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de  

23.04.2015.  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

  

Veronica TOMA  

    

  Contrasemnează  

Secretarul Sectorului 4  

    

  Radu DRAGOMIRESCU  

  

Nr.:  97/23.04.2015  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Articol unic- Se îndreaptă eroarea materială strecurată în titlul cât și în Art. 1 din 

dispozitivul Hotărârilor Consiliului Sector 4 nr.95, nr. 96, nr. 97 din data de 23.04.2015, în sensul 

că în loc de ,, teren situat în str. Drumul Binelui nr. 6’’,  se va trece /citi ,, teren situat în str. Drumul 

Binelui nr. 9’’. 

*Această eroare materială a fost îndreptată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

4  nr.27/29.01.2016 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr.68/30.04.2015 privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul 
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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 listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul  

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada 

exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6   nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 68 

Data: 30.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare 

nr. 0405/12.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Relaţii cu Cetăţenii – Compartimentul Activităţi Speciale; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 din Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 12 alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 585/16.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă îndeplinirea procedurii în vederea declasificării Planului de apărare nr. 

0405/12.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Compartimentul Activităţi Speciale, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 69 

Data: 30.04.2015 
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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 îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare  

nr. 0412/16.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Relaţii cu Cetăţenii – Compartimentul Activităţi Speciale; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 18, alin. (1), art. 19, art. 20 din Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 12, alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 585/16.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă îndeplinirea procedurii în vederea declasificării Planului de apărare nr. 

0412/16.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Compartimentul Activităţi Speciale, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 70 

Data: 30.04.2015 
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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 acordării în anul 2015 a sumei de maxim 50.000 lei pentru premierea 

elevilor ciclului gimnazial şi liceal, care sunt şcolarizaţi pe raza Sectorului 6 şi care au 

obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale în anul şcolar 2013-2014 

 

 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.L.S. 6 nr. 51/2015 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

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

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă acordarea sumei de maxim 50.000 de lei din bugetul local al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti, în anul 2015, pentru premierea elevilor ciclului gimnazial şi liceal, care sunt 

şcolarizaţi pe raza teritorială a Sectorului 6 şi care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele 

şcolare naţionale în anul şcolar 2013-2014. 

 (2) Suma de 50.000 de lei va fi acordată unui număr de maxim 20 de elevi x 2500 de lei/elev, 

care au obţinut locul I-III la olimpiada şcolară, faza naţională, în anul şcolar 2013-2014. 



136 

 

 Art. 2. Selecţia copiilor premiaţi se va face după următoarele criterii: 

  - să fie şcolarizaţi pe raza sectorului 6;  

  - să fie elevi ai ciclului gimnazial sau liceal; 

- să fi obţinut locul I-III la olimpiada şcolară faza naţională în anul şcolar 2013-2014 la 

discipline individuale nesportive. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 71 

Data: 30.04.2015 

 



137 

 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a Centrului de sănătate multifuncţional  

„Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei  

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Prevederile art. 5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. h) şi n) şi alin. (3) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă demararea procedurii de înfiinţare a Centrului de sănătate multifuncţional 

„Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 (2) Se aprobă proiectul structurii organizatorice a Centrului de sănătate multifuncţional „Sfântul 

Nectarie”, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 să întreprindă demersurile necesare în privinţa înfiinţării Centrului de 

sănătate multifuncţional  „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 
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 Art. 3. Centrul de sănătate multifuncţional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate 

juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

va avea sediul în Bucureşti, B-dul Uverturii nr. 81, Sector 6. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 72  

Data: 30.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Chemării nr. 19”, Sector 6, 

pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă de 273 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 Chemării nr. 19”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1965/1/2 din 19.01.2015 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Chemării nr. 19”, Sector 6, pentru 

construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 273 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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 73  

 Data: 30.04.2015 
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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 Ranetti George nr. 2-8”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi funcţiuni  

complementare pe un teren în suprafaţă de 4.345 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Ranetti George nr. 2-8”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26637/5/2 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 - “Strada Ranetti George nr. 2-8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare pe un teren în 

suprafaţă de 4.345 m.p., proprietate privată persoană juridică. 
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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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 74  

Data: 30.04.2015 
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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 Lacul Morii nr. 121-123”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă cu partiu special 

pe un teren în suprafaţă de 628 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 Lacul Morii nr. 121-123”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

48430/1/6 din 19.01.2015 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 Lacul Morii nr. 121-123”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă cu partiu special pe un teren în suprafaţă de 628 

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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 75 

Data: 30.04.2015 
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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 Lavandei nr. 16”, Sector 6, 

pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă de 400,46 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Lavandei nr. 16”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

43961/1/10 din 19.01.2015 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. 45 alin. (2) litera e) coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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 Planul urbanistic de detaliu - “Strada Lavandei nr. 16”, Sector 6, pentru 

construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400,46 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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 76 

Data: 30.04.2015 
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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 Pietrele Doamnei nr. 15”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă de 360 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 Pietrele Doamnei nr. 15”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 122/1/8 

din 19.01.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Pietrele Doamnei nr. 15”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 77 

Data: 30.04.2015 
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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 Roşiori de Vede nr. 14”, 

Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în  

suprafaţă de 745 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Roşiori de Vede nr. 14”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

42005/1/4 din 19.01.2015 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. 45 alin. (2) litera e) coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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 Planul urbanistic de detaliu - “Strada Roşiori de Vede nr. 14”, Sector 6, 

pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 745 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 
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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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 78 

Data: 30.04.2015 
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