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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mustăciosu Vlad şi 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia domnului Mustăciosu Vlad, înregistrată Ia C.G.M.B. cu 

nr.587/13.08.2015, Ia Cabinet Secretar General cu nr. 3274/6/13.08.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică cu nr. 3157/31.08.2015; 

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

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

 

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Mustăciosu Vlad, ca 

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

Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti din data de 31.08.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.08.2015 

Nr. 158 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

pe perioada 04 septembrie 2015 - 03 decembrie 2015 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

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

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002 şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

137/2005; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se alege domnul consilier Fătu Gabriel în funcţia de preşedinte de şedinţă a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 04 septembrie 2015 - 03 decembrie 2015. 

 

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

Bucureşti din data de 31.08.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.08.2015 

Nr. 159 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Bugetului fondurilor nerambursabile al Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti pe anul 2015 şi a cheltuielilor  

neeligibile în bugetul local pentru implementarea proiectul "Centrul Zebra  

Zou - un serviciu inclusiv de îngrijire şi educaţie timpurie în cartierul  

Floreasca din Municipiul Bucureşti" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

 Vâzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei învăţâmânt, 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 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 fondurilor nerambursabile al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti pe anul 2015 conform anexei 1. 

Art.2 Se aprobă fişa proiectului "Centrul Zebra Zou - un serviciu inclusiv de îngrijire şi educaţie 

timpurie în cartierul Floreasca din Municipiul Bucureşti" conform anexei 2.  

Art.3 (1) Se aprobă includerea în bugetul local al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti pe anul 2015 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2015 a sumei de 48 

mii lei Ia titlul 56 articolul 56.17.03 în subcapitolul 68.02.50.50 şi corespunzător în Lista obiectivelor 

de investiţii anexă Ia Bugetul local al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 

pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Centrul Zebra Zou - un serviciu inclusiv 

de îngrijire şi educaţie timpurie în cartierul Floreasca din Municipiul Bucureşti" prin diminuarea cu 

aceeaşi sumă Ia articolul 20.30.30 subcapitolul 68.02.50.50. 

(2) Totalul bugetului local aprobat pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2015 nu se modifică. 

Art. 4 Anexele nr.1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.5 Ordonatorul Principal de Credite, aparatul său de specialitate şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.08.2015 

Nr. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 numărului de posturi, Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane, Direcţiei Generale Dezvoltare 

lnvestiiţii, şi al Directiei Buget; 

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

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

 În baza prevederilor: 

 -Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003,republicată; 

 -Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -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; 

 Având în vedere avizul favorabil privind reorganizarea Muzeului Municipiului Bucureşti dat de 

Comisia Naţională a Muzeelor Colecţiilor, conform Hotărârii Ministerului Culturii - Direcţia Generală 

Juridică şi Patrimoniu Cultural, înregistrată cu nr. 3685/DGJPC/28.07.2015. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) 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 TE: 

 

Art.1 Se aprobă Organigrama Muzeului Municiplului Bucureşti, în cadrul numărului total de 155 

posturi din care 14 de conducere, prevăzută în anexa nr.1. 

Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Muzeului Municipiului Bucureşti prevăzut în anexa nr.2. 

Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Municipiului Bucureşti, 

prevăzut în anexa nr.3. 

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

Art.5 (1) Articolul 2 (15) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 îşi încetează aplicabilitatea. 

(2) Anexele 16a şi16b Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 îşi încetează aplicabilitatea. 
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Art.6 Direcţiile din cadrul aparatulul de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Muzeul Municipiului Bucureşti vor aduce Ia îndepllnire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.08.2015 

Nr. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 listei documentelor necesare, criteriilor punctajelor necesare  

pentru repartizarea locuinţelor sociale aflate în patrimoniul  Municipiului Bucureşti şi 

în administrarea  Serviciului Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Serviciului Spaţiu Locativ şi cu Altă 

Destinaţie; 

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

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

 În conformitate cu: 

 - art.42, art.43 şi art.48 din Legea nr.114/1996 privind Iocuinţele, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea de Guvern nr.1275/2000  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de 

Iocuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), art.36 alin.(6) lit.a) pct.17 şi art.45 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică Iocală, 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 lista cuprinzand documentele necesare în vederea completării dosarului 

pentru obţinerea unei locuinţe sociale, conform Anexei nr.1; 

 (2) Se aprobă criteriile privind calcularea punctajului care stă Ia baza întocmirii listei de priorităţi 

pentru repartizarea Iocuinţelor sociale, conform Anexei nr.2;  

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

 Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

Bucureşti şi Comisia de evaluare a situaţiilor deosebite în care se găsesc cetăţenii Municipiului 

Bucureşti prin Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie vor aduce Ia 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 31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.08.2015 

Nr. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alocarea sumei de 4.300 mii lei din Fondul de rezervă Ia dispoziţia  

autorităţilor Municipiului Bucureşti din bugetul pe anul 2015 pentru Clubul  

Sportiv al Municipiului Bucureşti şi modificarea bugetului Clubului Sportiv al  

Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2015 cu  

 sumele din donaţii, sponsorizări şi venituri proprii 

 

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

de specialitate al Directiei Generale Economice - Direcţia Buget şi nota de fundamentare a Clubului 

Sportiv al Municipiului Bucureşti nr. 7644/28.08.2015; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Se alocă suma de 4.300 mii lei din Fondul de rezervă Ia dispoziţia autorităţilor 

Municipiului Bucureşti din bugetul pe anul 2015 Clubului Sportiv al Municipiului Bucureşti. 

 (2) Cu această sumă se suplimentează Bugetul pe anul 2015 al Clubului Sportiv al Municipiului 

Bucureşti, Ia secţiunea de funcţionare Ia venituri (art.43.10.09) şi la cheltuieli (art.·20.01.09). 

 (3) În bugetul local pe anul 2015 al Municipiului Bucureşti se suplimentează subcapitolul 

67.02.05.01, alineatul 51.01.01 - transferuri către instituţii publice cu suma de 4.300 mii lei. 

 (4) Suplimentarea se face prin diminuarea cu aceeaşi sumă a Fondului de rezervă bugetară Ia 

dispoziţia autorităţilor locale de Ia capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.05, art. 50.04. 

 Art.2 Se aprobă modificarea Bugetului pe anul 2015 al Clubului Sportiv al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2015 atât Ia venituri cât şi Ia cheltuieli, precum şi Lista obiectivelor de investiţii 

anexă Ia bugetul instituţiei conform Anexelor 1* şi 2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

şi care includ majorarea din Fondul de rezervă de Ia art.1. 
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 Art.3 Se aprobă modificarea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare urmare a includerii în Bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2015 a 

modificărilor aprobate Ia art.1 şi art. 2 din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti, aparatul său de specialitate şi Clubul Sportiv al 

Municipiului Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.08.2015 

Nr. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    

nnrr..  227711//2222..1122..22001100  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchhiirriieerriiii  ssppaaţţiiiilloorr  tteemmppoorraarr  ddiissppoonniibbiillee  ddiinn  iinncciinnttaa  

uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  ddee  ppee  rraazzaa  SSeeccttoorruulluuii  11  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  ––  AAddmmiinniissttrraaţţiiaa  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  

UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

  

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

 În temeiul art.14, art.15 şi art.16 din Legea nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aporbarea 

închirierii spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, modificată şi completată prin 

Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2013, respectiv nr. 49/26.03.2014;  

 Luând în considerare Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 4673/21.08.2012  privind dreptul de 

utilizare a terenurilor şi clădirilor unităţilor de învăţământ peuniversitar şi unităţilor sanitare publice, 

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 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 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
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 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea art.6.3. din Anexa nr. 2 – Modelul cadru al 

contractului de închiriere a spaţiilor temporar disponibile în incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti - a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din 

incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 – Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi va avea următorul conţinut:   

 

6.3. – Plata pentru utilităţi (electricitate, apă, gaze) se va face până la data de 30 - 31 ale 

lunii în curs, în contul beneficiarului chiriei, utilizând următoarele formule: 

Formula de calcul a consumului de energie electrică (U) este următoarea:  

 U = A x I x F 

În cazul spaţiilor închiriate unde apar consumatori suplimentari, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 va monta contoare pasante ce vor fi 

sigilate.  

Formula de calcul a consumului de apă (V) este următoarea: 

  V = B x I x F, la care se adaugă un coeficient reprezentând numărul de persoane; 

 

Formula de calcul a consumului de gaze (T) este următoarea: 

  T = C x I x F 

 În cazul spaţiilor închiriate ce utilizează agent termic de încălzire furnizat de RADET, se va 

aplica aceeaşi formulă similară consumului de gaze (T). 

 

Unde:  

A = valoarea facturii la energie electrică; 

B = valoarea facturii la apă; 

C = valoarea facturii la gaze;  

D = suprafaţă utilă unitate de învăţământ; 

E = suprafaţă închiriată; 

F = raportul dintre suprafaţa închiriată şi suprafaţa totală, raport care trebuie să fie mai mic 

sau cel mult egal cu unu; 

 F = __E_  ≤ 1 

           D 

G = timpul acoperit de valoarea facturii; 

H = timpul utilizării spaţiului închiriat; 
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I = raportul dintre timpul afectat utilizării de către chiriaş a spaţiului şi perioada de facturare, 

raport care trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu unu. 

I = __H_  ≤ 1 

              G 

 Art.2. Pentru fiecare contract aflat în derulare se va întocmi câte un Act Adiţional care să 

cuprindă noua formulă de calcul a utilităţilor.  

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea 

închirierii spaţiilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 rămân neschimbate. 

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

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 21.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       136 

 Data:    21.08.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  ppeennttrruu  aassiigguurraarree  eecchhiippaammeennttee  tteehhnnoollooggiiccee  

şşii  uuttiilliittăăţţii  llaa  CClliinniicciiaa  ddee  CChhiirruurrggiiee  CCaarrddiioovvaassccuullaarrăă  PPeeddiiaattrriiccăă    

ddiinn  ccaaddrruull  SSppiittaalluulluuii  CClliinniicc  ddee  UUrrggeennţţăă  ppeennttrruu  CCooppiiii    ««  GGrriiggoorree  AAlleexxaannddrreessccuu  ««    

  

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

ulterioare; 

 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 indicatorii tehnico-economici pentru asigurare echipamente tehnologice şi 

utilităţi la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru Copii «Grigore Alexandrescu», 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. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri.      

     

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

data de 21.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       137 

 Data:    21.08.2015   
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee    

ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001155  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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

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

 În temeiul art.19 şi art.20, alin.(1), lit.a) şi c) ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, modificată prin 

Ordonanţa Guvernului României nr. 20/2015; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului bugetar în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României  nr. 27/2015; 

 Conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de 

instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi 

modificat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 271/2015; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform Deciziei nr. 1639/10.08.2015, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
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valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de adresa nr. 3209/17.08.2015, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de 

personal; 

 Luând în considerare adresa nr. 289849/17.08.2015 transmisă de către Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2015 pentru care au fost avute in 

vedere încasările la data de 17.08.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018 ; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe 

anul 2015 este în sumă de 1.398.935,13 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 929.282,78 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 469.652,35 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.352.631,13 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.157.564,05 mii lei se majorează cu 6.211,05 mii 

lei devenind 1.163.775,10 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 901.036,30 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 262.738,80 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  în sumă de 24.959,43 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, conform 

anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.067,08 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 892,35 mii lei. 
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 Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.398.935,13 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

               

 Bugetul local pe anul 2015 în sumă de 1.199.668,65 mii lei se majorează cu 6.211,05 

mii lei devenind 1.205.879,70 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.205.879,70 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 901.036,30 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 304.843,40 mii lei. 

 

(2)       78.143,66 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 63.021,47 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.122,19 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

             (3)     24.298,70 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.641,00 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 657,70 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2);  

 

             (4)   27.800,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 

55.02, din care: 

                 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 27.800,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

            (5)     722,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care:                 

                  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 625,00 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 97,00 mii lei, nerectificându-se;  

 

            (6)    33.439,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.439,00 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.000,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

  (7)    376.363,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 320.754,00 mii lei; 
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                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 55.609,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2 ; 1.2.1.4.1.2; 1.2.1.4.1.2.1; 

1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2); 

  

(8)    51.036,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.786,00 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 35.250,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3); 

 

   (9)   133.184,16 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 109.870,74 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 23.313,42 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 

            (10)    119.687,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 112.687,00 mii lei; 

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.000,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5); 

 

            (11)  152.038,91 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care: 

               - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.935,50 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 139.103,41 mii lei, nerectificându-se; 

 

            (12)   156.046,84 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 145.450,00 mii lei; 

      -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.596,84 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1); 

 

            (13)   51.120,43 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 48.026,59 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.093,84 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1); 

 

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

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

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, nerectificându-se ; 
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 Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 42.104,60 mii lei se acoperă din excedentul anilor 

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

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

încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se 

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

astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2015 în sumă de 29.158,83 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, 

conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

(1) 29.158,83 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 28.246,48 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 912,35  mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1; 

 

(2)       17.040,83 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

        -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.628,48 mii lei;  

                 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 412,35 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.2.3; 

1.4.1.1.3); 

 

(3)        2.850,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

         - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.850,00 mii lei. 

 

     (4)      9.268,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din 

care: 

             -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.768,00 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 500,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1). 

 

 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2015 în valoare totală de 

4.199,40 mii lei este finanţat din excedentul anilor precedenţi, conform OMFP nr. 720/2014 de 

aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 
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finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 

activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 

finanţare a acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 2.839,40 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 68.10 Asigurări şi asistenţă socială - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor 

precedenţi în valoare de 600,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul 

curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 760,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2015 în sumă de 107.664,57 mii lei nu se 

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

 

(1)     107.664,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 107.664,57 mii lei; 

 

(2) 107.664,57 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2015 în sumă de 56.232,03 mii lei nu se 

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

 

(1)     56.232,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, din care: 

 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 56.232,03 mii lei; 

 

                (2)   56.232,03 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

  

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 467.250,32 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 
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 -  302.441,40 mii lei – bugetul local; 

 -  107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

 -         912,35 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

 -     56.232,00 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

 Art. 5. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul  

Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 21.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       138 

 Data:    21.08.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..117766//2288..0066..22000077  

 

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

Serviciului Secretariat General, Audienţe; 

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

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

 Potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.176/28.06.2007 

privind  aprobarea iniţierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil pentru mutarea arhivei 

Primăriei Sectorului 1; 

 Luând în considerare Referatul nr.K/915/08.07.2015 întocmit de Serviciul Secretariat General, 

Audienţe; 

 Având în vedere cererea aprobată în vederea efectuării concediului legal de odihnă a doamnei 

Georgeta Raportaru; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.82, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), 

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 176/28.06.2007, în 

sensul completării componenţei comisiei cu doi membri supleanţi, dintre care un consilier local şi un 

angajat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1, componenţa comisiei fiind 

următoarea: 

 

 Membri: 

- Alecsandru Diaconescu  – consilier local; 

- Florin Nicolae Andrei Diaconescu  – consilier local; 

- Petrică Marius Ionescu – Director executiv al Direcţiei Utilităţi Publice; 

- Georgeta Raportaru – Şef Serviciu Secretariat General, Audienţe 
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Membri supleanţi: 

-  Steliana Cristina Dinu   – consilier local; 

- Daniela Anton – Consilier superior în cadrul Serviciului Secretariat General, 

Audienţe. 

 

 Art.2. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, comisia va lua în considerare un Raport 

de evaluare şi studiu de piaţă privind chiria de piaţă a unui spaţiu corespunzător depozitării arhivei 

Sectorului 1. 

 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

176/28.06.2007 rămând nemodificate. 

 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, membrii comisiei menţionată la art.1 şi 

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

 

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

data de 21.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       139 

 Data:    21.08.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccrreeşştteerriiii  ssaallaarriiaallee  ppeennttrruu  ppeerrssoonnaalluull  aannggaajjaatt  îînn  ccaaddrruull  aappaarraattuulluuii  ddee  

ssppeecciiaalliittaattee  aall  pprriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aall  iinnssttiittuuţţiiiilloorr    

ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

           

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

comun întocmit de către Direcţia Management Resurse Umane şi Direcţia Management Economic; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile  majorărilor 

salariale pe anul 2015; 

 Având în vedere nivelul scăzut al salariilor de la nivelul aparatului de specialitate al primarului 

sectorului 1 precum şi de la nivelul instituţiilor subordonate Consiliului Locala Sector 1 prevăzute în 

prezentul act, care generează o lipsă acută de personal la nivelul sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, luând în considerare solicitările fundamentate ale instituţiilor subordonate şi faptul că, 

datorită nivelului de salarizare foarte scăzut, din estimările realizate prin compartimentele de 

specialitate peste 60% din salariaţii din administraţia publică locală au salarii la nivelul salariului 

minim pe economie, respectiv de 1050 lei, foarte mulţi salariaţi migrează fie către alte sectoare de 

activitate mai bine retribuite, fie pleacă în străinătate la muncă, suspendându-şi în unele cazuri 

raporturile de serviciu sau marea majoritate prin demisie sau încetare prin acordul părţilor; 

 Luând în considerare faptul că personalul angajat, prin activitatea depusă, contribuie la 

asigurarea desfăşurării în bune condiţii la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii 

gestionate de sectorul 1 al municipiului Bucureşti, de continuitate a activităţii  instituţiilor publice de 

interes local etc. 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   
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 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

 Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1091/2014 - pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul prevederilor art. I, punctul 1, alin. (5
2
) şi (5

3
) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice; 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2014 privind salarizarea personalului 

din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015; 

 Ţinând seama de prevederile Ordinului nr. 476/922/2015 şi adresa nr. 3209 din 14.08.2015 

emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Bucureşti prin care s-a majorat nivelul 

maxim al cheltuielilor de personal pentru municipiul Bucureşti; 

Având în vedere: 

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, nr. 102 

din 28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor 

subordonate Consiliului Local sector 1, cu modificările şi completările ulterioare; 

  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, nr. 22 

din 26.02.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, nr. 91 

din 28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 
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 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, nr. 77 

din 21.04.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, nr. 89 

din 28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, nr. 88 

din 28.05.2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1; 

 

 De asemenea, luând în considerare referatele de oportunitate: 

 referatul aprobat cu nr.I/1012  din 19.08.2015,  al Direcţiei Management Resurse 

Umane de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi adresa nr. 

G1590/19.08.2015 a Serviciului Contabilitate; 

 referatul aprobat cu nr. 8450 din 19.08.2015 înregistrat sub nr. 24106 din 

19.08.2015,  al Administraţiei Domeniului Public Sector 1; 

 referatul aprobat cu nr. 887 din 18.08.2015 înregistrat sub nr. 24004 din 

19.08.2015,  al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

 referatul aprobat cu nr. 585 din 19.08.2015 înregistrat sub nr. 24105 din 

19.08.2015,  al Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

 referatul aprobat cu nr. 21354 din 19.08.2015 înregistrat sub nr. 24129 din 

20.08.2015,  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 referatul aprobat cu nr. 4130 din 20.08.2015 înregistrat sub nr. 24246 din 

20.08.2015,  al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1;   

 Ţinând seama de adresele: 

 adresa nr. 16864 din 19.08.2015 înregistrată sub nr. 24128 din 20.08.2015,  emisă de 

către Poliţia Locală Sector 1; 

 adresa emisă de către Direcţia Management Economic cu nr. G/1637/19.08.2015 

privind Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale; 

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

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

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

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 
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 În considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a 

cărei reglementare nu poate fi amânată se impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea hotărârii 

consiliului local;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Începând cu data de 1 septembrie 2015 se aprobă creşterea drepturilor salariale ale 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1 al municipului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, respectiv 

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu 12% faţă de nivelul lunii 

august 2015.  

 Art.2. Începând cu data de 1 septembrie 2015 se aprobă creşterea drepturilor salariale ale  

personalului din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, cu 12% faţă de nivelul lunii 

august 2015, după cum urmează: 

a) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

b) Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1; 

c) Administraţia Pieţelor Sector 1; 

d) Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

e) Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

 Art.3. Fac excepţie de la prevederile art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, personalul angajat în 

cadrul Poliţiei Locale Sector 1, precum şi personalul angajat în cadrul Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1.  

 Art.4. Creşterea salarială se realizează cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind 

încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat şi în limita plafonului de cheltuieli de 

personal repartizat conform prevederilor legale. În scopul respectării celor două condiţii cumulative, 

conducătorii instituţiilor publice pot stabili creşteri salariale diferenţiate pe categorii de personal.  

 Art.5. Creşterea salarială se aplică asupra salariului de bază precum şi a sporurilor şi altor 

elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii din salariul de bază.  

 Art. 6. Conducătorii instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Sector 1 răspund  de 

respectarea condiţiilor de acordare şi stabilire în condiţiile legii a salariilor personalului angajat.   

 Art.7. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, întregul aparat 

de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului Bucureşti, Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Administraţia Pieţelor Sector 1, Administraţia Unităţilor 
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de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Administraţia Domeniului Public 

Sector 1 ,  Direcţia Management Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 21.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       140 

 Data:    21.08.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Sectorului 1 al municipiului Bucureşti  

ca membru afiliat al Bursei de Mărfuri din România 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

modificările şi completrile ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 357/2007 privind bursele de mărfuri; 

 Ţinând seama de prevederile art. 122, lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ca membru afiliat al Bursei 

de Mărfuri din România. 

 Art.2. Se aprobă Cererea de acordare a calităţii de membru afiliat al Bursei Romane de 

Marfuri, Contractul de colaborare şi Lista mărfurilor fungibile - materii prime - tranzacţionabile pe piaţa 

la disponibil a BRM, prevăzute în Anexele 1, 2, respectiv 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze actele 

prevăzute la art. 2 şi să reprezinte interesele acestuia în relaţiile cu Bursa Română de Mărfuri. 
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 Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Juridică, Direcţia Management Economic, Direcţia utilităţi 

Publice, Direcţia Investiţii, Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       141 

 Data:     27.08.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  

ffuunnccţţiioonnaarree  aallee    DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

    

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

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

specialitate al Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 Având în vedere prevederile 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 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 Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr.3/12.08.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 Ţinând seama de avizul nr. 30271/2015 eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81 alin.(2), lit.e), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       142 

 Data:     27.08.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cheltuielilor de hrană în cadrul Centrului de Zi ”Un Pas Împreună” din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 23/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă cheltuielile de hrană în cadrul Centrului de Zi ”Un Pas Împreună” din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, la valoarea de 10 

lei/zi/beneficiar cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  

 Art.2. Cheltuielile de hrană se suportă din bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       143 

 Data:     27.08.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                 

CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aacchhiizziiţţiioonnăărriiii,,  ddee  ccăăttrree  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii    

PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  aa  uunnoorr    ssttrruuccttuurrii  mmoobbiillee  ddee  llooccuuiitt  ((mmoodduullee  ddee  ccoonnttaaiinneerree)),,  îînn  

ssccooppuull  îînncchhiirriieerriiii  tteemmppoorraarree,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei  sociale; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificărlei şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. (1) Se aprobă achiziţionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 a unor structuri mobile de locuit (module de containere), cu o valoare maximă de 

8.500 EUR, în scopul închirierii pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii, către 

familia OAE POMPILIU, domiciliată în str. Vestei nr. 31, sectorul 1, până la identificarea unei soluţii 

locative adaptate situaţiei socio-economice a familiei.  

 (2) Scopul demersului îl reprezintă prevenirea marginalizării sociale, prin asigurarea unei 

locuinţe temporare, ţinând seama de gradul de deterioare al locuinţei familiei, care nu mai prezintă 

siguranţă în exploatare.   

 

 Art.2 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractul de închiriere menţionat la art. 1. 

 

 Art.3. (1) Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 a unui ajutor de urgenţă pentru 

familia Oae Pompiliu, în cuantum de maximum 3.000 EUR, în scopul achitării cheltuielilor pentru 

lucrările de turnare a unei platforme betonate pe care vor fi amplasate structurile mobile de locuit 

(module de containere), precum şi pentru racordarea acestora la reţele de furnizare a energiei 

electrice, apă, canalizare, altele asemenea.  

 (2) Domnul Oae Pompiliu va prezenta Primarului sectorului 1 documentele justificative pentru 

cheltuirea ajutorului de urgenţă, în termen de maxim 6 luni de la acordare, sub sancţiunea restituirii 

întregii sume. 

 

 Art.4. Sumele de bani necesare pentru achiziţionarea structurilor mobile de locuit (module de 

containere), precum şi pentru acordarea ajutorului de urgenţă se alocă din bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.  

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, domnul Oae Pompiliu, Direcţia Generală de 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       144 

 Data:     27.08.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa    HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  9944//2288..0055..22001155  pprriivviinndd  

aaccoorrddaarreeaa    nnoorrmmeeii  ddee  hhrraannăă  ppeerrssoonnaalluulluuii  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11    

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile art.67 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul – cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 2/2015 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, 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;  

 Conform Ordinului nr.502/14.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de 

hrană acordată personalului poliţiei; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/29.07.2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei 

Locale a Sectorului 1; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 94/28.05.2015 privind 

acordarea normei de hrana personalului Poliţiei Locale a Sectorului 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

 Art.1. Se modifică art.1,  literele a) şi b) din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Sectorului 1  şi vor 

avea următorul cuprins: 

a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de 

hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 25 lei/zi; 

b) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de 

hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 19 lei/zi; 

  

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 94/28.05.2015 rămân 

neschimbate. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       145 

 Data:     27.08.2015  
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http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=&d=1998-04-09
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=145657963&d=1998-04-09#p-145657963
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

 Având în vedere : 

            - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

            - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

            - Raportul nr.12/24.08.2015 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.10/1/30.07.2015, nr.10/2/30.07.2015, nr.10/3/30.07.2015, 

nr.10/4/30.07.2015, nr.10/5/30.07.2015, nr.10/6/30.07.2015, nr.10/7/30.07.2015, 

nr.10/8/30.07.2015, nr.10/9/30.07.2015, nr.10/11/30.07.2015, nr.10/12/30.07.2015, 

nr.10/13/30.07.2015, nr.10/14/30.07.2015, nr.10/15/30.07.2015, nr.10/17/30.07.2015, 

nr.9/12/14.07.2015, nr.4/29/10.03.2015, nr.7/20/03.06.2015, nr.8/9/30.06.2015, nr.8/10/30.06.2015  

ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea 

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

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB 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 şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaţiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  20 poziţii.   

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

 

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       146 

 Data:     27.08.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  aarrtt..  2288  aalliinn..  ((44))  

şşii  aallee  aarrtt..  3388  aalliinn..  ((33))  aallee    AAnneexxeeii  nnrr..  33  ––  RReegguullaammeennttuull  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aall    

aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  --  aa  HHoottăărrâârriiii    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  110022  ddiinn  2288..0055..22001155,,    

ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

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

către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

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

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2015; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1091/2014 - pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 – reglementarea unor măsuri 

bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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; 

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

nr. 102 din 28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor subordonate 

Consiliului Local sector 1, cu modificările şi completările ulterioare.  

 În vederea aplicării prevederilor imperative ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, să se 

încadreze în numărul maxim de posturi stabilit conform adresei Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti nr. 4766 din 18.03.2015 înregistrată sub nr. 431 din 24 .03.2015 precum şi a adresei 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 5915 din 03.04.2015 înregistrată sub nr. 525 din 

07.04.2015;   

 Plecând de la:  

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 431 din 

24.03.2015 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru anul 2015, potrivit punctului 1 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii 

administrativ teritoriale Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2010, rămâne cel stabilit prin Ordinul prefectului municipiului Bucureşti nr. 

96/05.03.2014, respectiv 630 posturi, iar numărul de posturi adăugate pe perioada implementării 

proiectelor, stabilit potrivit punctului 4 din procedură, este 8 ; 

 Având în vedere adresa Primăriei sectorului 1 nr. 281/10.03.2015, înregistrată în cadrul 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti sub nr. 4433/11.03.2015 pivind valoarea proiectelor 

contractate şi aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum şi perioadele de 

implementare; 

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 525 din 

07.04.2015 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru anul 2015, potrivit punctului 2 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii 

administrativ – teritoriale Sectorul 1 al municipiului Bucureşti este de 104 posturi, prevăzute pentru 

serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor, iar numărul maxim de posturi stabilit pentru 
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anul 2015, potrivit punctului 3 din procedură, este de 255 posturi, prevăzute pentru poliţia locală şi 

paza obiectivelor de interes local.  

 În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările şi completările  ulterioare.  

 Ţinând cont de prevederile art. XIII din OUG nr. 2/11.03.2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. 

 Având în vedere prevederile adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

nr. MDRAP/26156/27.03.2015, înregistrată în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti sub 

nr. 5532/30.03.2015 cu privire la stabilirea numărului de posturi de la nivelul autorităţilor administraţiei 

publice locale pentru anul 2015.  

 Cu respectarea prevederilor din Ordinul prefectului municipiului Bucureşti nr. 96/05.03.2014 

privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 

1 al municipiului Bucureşti  - “art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 prevede că 

numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a 

numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subunităţilor administrativ – 

teritoriale, cu exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare “Învăţământ” şi “Asigurări şi asistenţă 

socială ”, finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar “Sănătate ”, indiferent de sursa 

de finanţare, prevăzută în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, se menţine până 

la 31 decembrie 2015 ” .  

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 2015 

ca urmare restabilirii numărului maxim de posturi, în funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii 

administrativ teritoriale Sector 1 al municipiului Bucureşti; 

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

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

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

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligaţiei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti de a respecta numărul maxim de 

posturi de 997 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituţiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 
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 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituţiilor publice de interes local etc.;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1   aall  

mmuunniicciippuulluuii  BBuuccuurreeşşttii şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea prevederilor art. 28 alin. (4) şi ale art. 38 alin. (3) 

ale anexei nr. 3, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti nr. 102 din 28.05.2015, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică 

se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia 

în vigoare.  

 

 Art.4. (1) Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. 

                    (2) Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale 

instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       147 

 Data:     27.08.2015  
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor 

locale din data de  10.06.2012; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată prin 

Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 104/30.06.2015 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

 În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Articol unic: Se  alege consilier ADRIAN TĂNĂSESCU preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

  

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

de 27.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:   148 

 Data: 27.08.2015 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind  

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2001 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2001;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 50200/14.08.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 49883/06.08.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Adresa înaintată de Parohia Parc Plumbuita prin Preot Paroh Ilie Cormoş, înregistrată la 

Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 33717/02.06.2015. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi j), art. 120 şi art. 124 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 Se modifică articolul unic al  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.55/2001: 
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 ,,Art. unic: Art.1 al Hotărârii nr.55/2001 a Consiliului Local al Sectorului 2 se modifică având 

următorul conţinut: 

 Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani a terenului în suprafaţă 

de 3500,00 mp, situat în Şos. Colentina nr. 503 bis, către Arhiepiscopia Bucureştilor, identificat 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul realizării unei Catedrale 

Creştin-Ortodoxe pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu amenajări exterioare (alei, spaţii 

verzi adiacente, grupuri sanitare) şi funcţiuni conexe (clopotniţă, aşezământ social, anexe).” 

 

 Art. II Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.65 

Bucureşti,27.08.2015  

 
 

 
 

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

27.08.2015  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2015, 

 pentru ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU AUTISM DIN  

ROMÂNIA – ANCAAR 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului 2015, pentru ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU AUTISM DIN 

ROMÂNIA – ANCAAR;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate  nr. 48726/03.08.2015 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local  

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 50961/11.08.2015 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 - Referatul nr. 134094/20.07.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Cererea Asociaţiei Naţionale pentru copii şi adulţi cu autism din România, înregistrată la 

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 sub nr. 119807/29.06.2015, împreună  cu Statutul Asociaţiei 

Naţionale pentru copii şi adulţi cu autism din România; 

 - Contractul de vânzare încheiat la Biroul Individual Notarial Matei Ana Maria în data de 

03.02.2015;   

 - Certificatul de acreditare seria AF nr. 002361 emis în data de 26.06.2015 de ministerul muncii, 

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vîrstnice; 

 - Decizia de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal eliberată de Administraţia Sector 

2 a Finanţelor Publice; 

http://www.ps2.ro/


55 

 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art.250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri aferent anului 2015, în cuantum de 

14.244 lei, pentru clădirea aparţinând Asociaţiei Naţionale pentru copii sşi adulţi cu autism din 

România, situată în Bucureşti, Intrarea Precupeţii Vechi nr. 9, Sector 2, cu condiţia menţinerii 

destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, aceea de a servi la realizarea scopului şi 

obiectului de activitate al acesteia. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.66 

Bucureşti, 27.08.2015 

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

27.08.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008  

privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate 

 social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgenţă în vederea  

depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială, 

 astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.33/30.04.2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor 

şi familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgenţă în 

vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.33/30.04.2014;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare şi Referatul de specialitate nr. 51956/14.08.2015 întocmit de Directorul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială;  

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - H.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.  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea metodologiei de identificare 

a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare 

de urgenţă în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune 

socială se modifică şi se completează potrivit anexei ce conţine un număr de 19 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre .  

 

 Art. II (1) La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 33/2014 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizatesocial şi a metodologiilor de 

acordare a ajutoarelor financiare de urgenta în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot 

duce la marginalizare şi excluziune socială îşi încetează aplicabilitatea. 

             (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se va publica 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, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.67 

Bucureşti, 27.08.2015 
 

  

 

 

 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor  

ce constituie contravenţii pe raza 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 ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 34/2014 

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 8561/08.05.2015 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul de specialitate nr. 33630/02.06.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată; 

 - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 - H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale; 

 - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul M.I.R.A nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

205/2004 privind protecţia animalelor; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 53/2014; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Pe data prezentei, articolul 3 alin. (1) lit. f) din anexa la H.C.L Sector 2 nr. 34/2014 privind 

stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti se revocă. 

 

 Art. II Articolul 9 alin. (4) din anexa la H.C.L Sector 2 nr.34/2014 privind stabilirea şi 

sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se 

modifică având următorul cuprins : 

  ,,Art. 9 (…) (4) Faptele descrise la art. 3 lit. a), b), c), e) şi g)  constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 100-500 lei persoane fizice, iar la lit. g) se dispune şi măsura ridicării 

adăpostului de către Administraţia Domeniului Public Sector 2.” 

  

 Art. III  (1) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea 

faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti rămân aplicabile. 

              (2) Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.68 

Bucureşti, 27.08.2015 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revocarea unor acte administrative adoptate 

de Consiliul Local Sector 2;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 14302/23.07.2015, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul sub 

nr. 46590/24.07.2015, întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 9/2015 privind examinarea recursului în interesul 

legii formulat de Avocatul Poporului privind legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în 

vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea 

şi aplicarea contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 
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 Art. 1 Începând cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 menţionate în anexa ce 

conţine o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre, se revocă. 

 

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti.                 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.69 

Bucureşti, 27.08.2015 

 
 
*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 

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea  se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

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 includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei  

energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind includerea în Programul local multianual  

pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 53496/21.08.2015 întocmit de către Directorul Executiv al Direcţiei 

Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată; 

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

 - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul comun nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 

a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de 

finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru creşterea eficienţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, modificată şi completată cu  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

42/2015; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1217/14.05.2014 privind aprobarea procedurii de 

implementare, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Programului de reabilitare termică a 

blocurilor de locuinţe; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă includerea în Programul local multianual privind creşterea performanţei 

energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, a unor blocuri de locuinţe 

specificate în anexa, ce conţine 17 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.70 

Bucureşti, 27.08.2015 

 
*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 

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

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 actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de  

investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de 

 locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 52196/17.08.2015 întocmit de către  Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Avizul favorabil emis în şedinţa din data de 25.08.2015 a Consiliului tehnico-economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.227/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 19 lit. a) şi art. 4 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 5 din Anexa 4 la H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii 

din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, conform anexei nr.1. 

 

 Art. 2 (1) Hotărârile Consiliului Local Sector 2 menţionate în anexa nr.2 se modifică potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri. 

            (2) Anexele nr.1 şi 2 conţin 4 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.71 

Bucureşti, 27.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 



66 

 

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 acordarea unei creşteri salariale personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2, Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare 

Civilă Sector 2, precum şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unei creşteri salariale personalului 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane 

şi Stare Civilă Sector 2, precum şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 52792/19.08.2015 întocmit de către Direcţia Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 53235/20.08.2015 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale, precum şi  Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art.1 alin. (5^2) din O.U.G. 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; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 54/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L 

Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi al ROF-ului D.G.A.S.P.C Sector 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L Sector 2 nr. 91/2013;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 53/2014 pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 

10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, statului 

de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 2 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L 

Sector 2 nr. 86/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu”; 

 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 
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 Art. 1 (1) Începând cu data de 01.09.2015 se aprobă majorarea de până la 12 % a drepturilor 

salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al 

Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2. 

           (2) Pentru instituţiile şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, 

se aprobă majorarea de până la 12 % a drepturilor salariale cu condiţia încadrării cheltuielilor de 

personal atât în limita bugetului aprobat, cât şi în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat 

conform prevederilor legale. 

 

 Art. 2  La nivelul fiecărui ordonator de credite se va aproba propria metodologie de acordare a 

procentului de majorare a drepturilor salariale de până la 12 %, cu condiţia transmiterii actului de 

decizie al ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, în copie, împreună cu întreaga documentaţie 

justificativă care a stat la baza fundamentării respectivului act, către ordonatorul principal de credite, 

în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de decizie. 

 

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Publică de 

Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 precum şi instituţiile si serviciile publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.72 

Bucureşti, 27.08.2015 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncă în care se pot presta activităţi în  

folosul comunităţii la nivelul 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 ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncă în 

care se pot presta activităţi în folosul comunităţii la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 49537/05.08.2015 prezentat de Direcţia Juridică 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. 48017/29.07.2015 transmisă de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 47736/29.07.2015 transmisă de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresele nr. 72071/30.07.2015 şi nr. 73268/04.08.2015, înregistrate la Centrul de Relaţii cu 

Publicul din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 49274/04.08.2015, transmise de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Adresa nr. 48354/30.07.2015 transmisă de Administraţia Pieţelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 55/16.08.2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului 

Public Sector 2;   

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 86/2013 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr.116/2014;   
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;   

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 103/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 

2;   

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă domeniile şi locurile de muncă în care se pot presta activităţi în folosul 

comunităţii la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prevăzute în anexele nr. 1-4, ce conţin un 

număr de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2, Directorul Administraţiei Domeniului Public Sector 2, Directorul 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Directorul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 2, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 107/2011 privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncă în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii, 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.73 

Bucureşti, 27.08.2015 
 
*Anexele  pot  fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 
 
 
 
  

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea  se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2015, 

 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări 

de interes local, pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de 

ajutor social;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare, înregistrate sub nr. 47973/29.07.2015, 

întocmite de Directorul General al  Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) şi n) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2015, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social, prevăzut în anexa, ce 

conţine un număr de trei file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art 2 În termen de 30 zile de la data prezentei, Biroul Resurse Umane din cadrul Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 va întocmi şi supune aprobării Directorului General al A.D.P. Sector 2, 

Regulamentul de păstrare a evidenţei persoanelor beneficiare de ajutor social care prestează lunar 

acţiuni sau de lucrări de interes local. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 şi Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.74 

Bucureşti, 27.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 53331/20.08.2015 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. 

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

completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti la 30.06.2015,  conform  anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2 . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.75 

Bucureşti, 27.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

pe anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 53732/24.08.2015, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat  pe anul 2015, cu modificările  şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015  se rectifică şi se  

stabileşte   la conform anexei 1: 
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  - venituri  la suma de 1.027.101 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 710.352 mii lei; 

      venituri ale secţiunii dezvoltare           - 316.749 mii lei (din care 260.679 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.278.092 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  710.352 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  567.740  mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanţat din excedentul anului 2014, utilizat 

conform prevederilor din H.C.L.S.2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe 

anul 2015. 

 

 Art. 2 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

rectificate la suma de 1.278.092  mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform 

anexelor nr.  2.:21. - 2. 58  la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe, conform anexei nr.3, si anexelor nr.  

3.1. – 3.1; 3.2; 3.3;  la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015,  conform 

anexelor nr. 4; 4.1 - 4.3;, astfel : 

 - Total venituri  în sumă de 46.816 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   –  38.461 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare   -   8.355 mii lei (din care 233 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 46.816 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  38.461 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare         -     8.355 mii lei. 

 

 Art. 5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2015, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.61. 

 

 Art. 6 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.614. 
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 Art. 7 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, 

conform anexei nr.6.  Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe 

multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 

la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform 

anexelor  7; 7.1 - 7.4; 8; 8.1 -8.5. 

 

 Art. 9 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 10 ( 1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti .   

              (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2 

. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.76 

Bucureşti, 27.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015; 

 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.53128/20.08.2015 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. 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menţionate 

în Anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în 

cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în Anexa 

prezentului proiect 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 nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 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 nr. 4 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr.27/31.03.2015 şi nr.57/30.06.2015; 

 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 Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaţiile de urbanism prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din 

prezentul proiect de hotărâre, cuprinzând în total 7 poziţii. 

           (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data 

aprobării în şedinţa Consiliului Local al Sectorului 2 a prezentei hotărâri. 

           (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în Anexa reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al municipiului Bucureşti 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, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.77 

Bucureşti, 27.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

27.08.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 147 din 31.08.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul scolar 

2015-2016……………………………………………………………………………………………….................................................. 

 

 

83 

Hotărârea nr. 148 din 31.08.2015 privind desfăşurarea Proiectului ,,Educaţi azi, valoroşi mâine’’(cod proiect PET 029), cât 

şi a Proiectului ,,Respect şi Şanse Egale pentru Femei’’ID 125516, în spaţiul în suprafaţă de 146,54 mp situat în  Şos. 

Olteniţei nr.188, bl.1, parter, Sector 4, Bucureşti……………………………………………………………………………………….. 

 

 

85 

Hotărârea nr. 149 din 31.08.2015 privind stabilirea serviciilor publice în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul 

comunităţii…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

86 

Hotărârea nr. 150 din 31.08.2015 privind respingerea implementării şi sustenabilităţii pentru  anii 2016-2021 a proiectului   

„Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029…………………………………………………………………………………………….... 

 

88 

Hotărârea nr. 151 din 31.08.2015 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 169/28.11.2013 privind 

trecerea imobilului în suprafaţă de 1401 m
2
 şi a terenului aferent, situat în incinta Colegiului Tehnic ,,Miron Nicolescu’’din B-

dul Metalurgiei nr.89 Sector 4 Bucureşti, din administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Gradiniţelor Sector 4 în 

administrarea Consiliului Local Sector 4 şi atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol 

Davila’’ Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

90 

Hotărârea nr. 152 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea   imobil de locuit  P+1 E+ Garaj,  pe un teren proprietatea, d-nul COMAN CATALIN CRISTIAN,  în suprafaţă de 

246,40mp., situat în str.Penelului nr.2, sector 4………………………………………………………………………………………… 

 

 

92 

Hotărârea nr. 153 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea locuinta colectiva S+P+2E  pe un teren proprietatea, d-nei MICSUNESCU MARIOARA ,  în suprafaţă de 

748,00mp., situat în str.PRIDVORULUI  nr.42-44, sector 4…………………………………………………………………………… 

 

 

94 

Hotărârea nr. 154 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  comerciala parter inalt ,  pe un teren proprietatea, S.C. NATURSTEIN S.R.L,  în suprafaţă de 2974,16mp., situat 

în sos.Berceni  nr.8, sector 4……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

96 

Hotărârea nr. 155 din 31.08.2015 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea imobil de locuit  S+P+2E+M,  pe un teren proprietatea, d-nei KEITA ILEANA,  în suprafaţă de 370,00mp., situat 

în str.Dambului nr.98, sector 4……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

98 

Hotărârea nr. 156 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea   locuinta colectiva S+  P+4E,  pe un teren proprietatea, S.C.DEA COMPLET CONSTRUCT S.R.L.,  în suprafaţă 

de 490,0mp., situat în str.Dambului nr.121 si str.Martisor nr.80, sector 4…………………………………………………………… 

 

 

99 

Hotărârea nr. 157 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  depozitare si productie parter,  pe un teren proprietatea, d-lui BRUSTUR HORIA,  în suprafaţă de 2444,45mp., 

situat în Drumul Dealul Bradului nr.161-163, sector 4…………………………………………………………………………………. 

 

 

101 

Hotărârea nr. 158 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  locuinte colective si functiuni complementare locuirii S+P+6E,  pe un teren proprietatea, d-lui MUHSCINA 

GHEORGHE,  în suprafaţă de 1930,00mp., situat în str.VALERIAN PRESCUREA NR.31 SI CAL.SERBAN VODA NR.109-

111 , sector 4……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

103 

Hotărârea nr. 159 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  locuinte colective si comert S+P+6E,  pe un teren proprietatea, SC DEA COMPLET CONSTRUCT S.R.L,  în 

suprafaţă de 620,0mp., situat în str.Sold.LICA GHEORGHE NR.3-5 SI B-DUL CONSTANTIN BRANCOVEANU NR.16, 

sector 4……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

105 

Hotărârea nr. 160 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea locuinta  P+1E+2Eretras,  pe un teren proprietatea, d-lui JIANU PETRE,  în suprafaţă de 161,0mp., situat în 

str.LANARIEI nr.84, sector 4……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

107 

Hotărârea nr. 161 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea de locuinta colectiva  P+1 E+M,  pe un teren proprietatea, d-lui CRISTEA ALEXANDRU,  în suprafaţă de 
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360,0mp., situat în str.ODEI nr.31, sector 4…………………………………………………………………………………………….. 109 

Hotărârea nr. 162 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea extindere locuinta parter si concesionare teren ,  pe un teren proprietatea, d-nei CALINESCU MIHAELA 

IULIANA  în suprafaţă de 300,0mp., situat în STR.CUZA VODA NR.113 , pe trenul in suprafata de 387,00 proprietatea d-nei 

POPA AURELIA, situat in str.CUZA VODA NR.117 si terenul apartinand domeniului privat al Mun.Bucuresti, in suprafata de 

de 256,0mp situat in str.CUZA VODA NR.115,  sector 4……………………………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 163 din 31.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea  locuinta P+2E,extindere a cladirii parter existente in suprafata de 36,19mp ,  pe un teren proprietatea d-lui 

MANOLACHE VALERIU, prin concesionarea unei suprafete de 80,0mp apartinand domeniului privat al Mun.Bucuresti, 

situat în str.Manganului nr.6, sector 4……………………………………………………………………………………………………. 
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Hotărârea nr. 164 din 31.08.2015 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Şcoala Gimnazială 

Nr.190 din Str. Sg. Niţu Vasile Nr.16…………………………………………………………………………………………………….. 

 

115 

Hotărârea nr. 165 din 31.08.2015 privind respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru S.C. GRUPUL 

EDITORILOR ŞI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A……………………………………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 166 din 31.08.2015 privind respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru S.C. 

METROLOGIA S.A………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

117 

Hotărârea nr. 167 din 31.08.2015 privind respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru S.C. Institutul 

de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de masini  S.A.(I.C.T.C.M.)…………………………………………… 
 

118 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015  

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular,  

la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016 

  

 Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi  Referatul de 

specialitate nr.186/21.08.2015 întocmit de Secretarul Sectorului 4;  

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4894/2014  privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare; 

 Ţinând seama de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3537/26.03.2015 privind acordarea 

autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa 

,,IILO” din Municipiul Bucureşti; 

 Ţinând cont de Avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

nr.17782,17783/18.08.2015 înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti sub 

nr.31728/21.08.2015; 

 Văzând prevederile art.27 precum şi art.61 din Legea nr. 1/2011 privind Educaţia Naţionala, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1– Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015 privind 

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, 

în anul şcolar 2015-2016 în sensul că: se retrag de la  poziţiile 64, 67, 79 Grădiniţa ,,CHILDREN`S 

ACADEMY’’, Grădiniţa ,,PISICEL’’ şi Grădiniţa ,,EVRIKA’’. 

 Art.2 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015 privind 

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, 
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în anul şcolar 2015-2016, în sensul că: Grădiniţa ,,IILO’’ str.Iarba Câmpului nr.4,  Sector 4  Bucureşti,  

se va regăsi în anexa din  hotărârea susmenţionată. 

 Art.3 –  Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4 şi 

Secretarul Sectorului 4,  împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti  precum şi 

unităţile mai sus menţionate, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.147/31.08.2015 
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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 desfăşurarea Proiectului ,,Educaţi azi, valoroşi mâine’’(cod proiect PET 029),  

cât şi a Proiectului ,,Respect şi Şanse Egale pentru Femei’’ID 125516, în spaţiul în  

suprafaţă de 146,54 mp situat în  Şos. Olteniţei nr.188, bl.1, parter, Sector 4, Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr. D/24/20.08.2015  întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 precum şi Expunerea de motive a 

Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinâd seama de dispoziţiile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia;  

 În temeiul  prevederilor art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) şi j) din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă desfăşurarea activităţilor Proiectului,,Educaţi azi, valoroşi mâine’’(cod proiect 

PET 029), cât şi a Proiectului ,,Respect şi Şanse Egale pentru Femei’’ID 125516, proiecte la care 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 este partener, în sediul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, situat în  Şos.Olteniţei nr.188, bl.1, 

parter, Sector 4, Bucureşti, spaţiu în suprafaţă de 146,54 mp . 

 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 impreună cu  Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.148/31.08.2015 
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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 stabilirea serviciilor publice în care contravenienţii 

vor presta activităţi în folosul comunităţii 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr.25/20.08.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

 Examinând mandatele de executare venite din partea autorităţilor judecătoreşti; 

 Văzând adresa Ministerului Justiţiei - Direcţia Naţională de Probaţiune, înregistată sub nr. 

217.686/27.07.2015; 

 În baza reglementărilor cuprinse în: 

  -art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii; 

  -Legea nr. 42/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Contravenienţii cu domiciliul sau reşedinţa pe raza sectorul 4, obligaţi prin hotărâre 

judecătorească definitivă, care au condamnări mai puţin de 30 de ore de muncă, vor putea presta 

activităţi în folosul comunităţii în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4; 

 

 Art.2. Contravenienţii cu domiciliul sau reşedinţa pe raza sectorul 4, obligaţi prin hotărâre 

judecătorească definitivă, care au condamnări mai mult de 30 de ore de muncă, vor putea presta 

activităţi în folosul comunităţii în cadrul Direcţia Administrare Parcuri şi Zone Agrement sector 4; 

 

 Art. 3. Locurile în care contravenienţii vor presta activităţile în folosul comunităţi sunt prevăzute 

în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; 
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 Art. 4. Se aprobă Instrucţiunile de implementare a prestării activităţilor în folosul comunităţii, 

conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

 

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

 

 Art. 6. Secretarul Sectorului 4, serviciile de specialitate din cadrul Sectorului 4 al municipiului 

Bucureşti împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 şi 

Direcţia Administrare Parcuri şi Zone Agrement sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale; 

 

 Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităţilor judecătoreşti de la care se primesc 

mandate de executare.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.149/31.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea implementării şi sustenabilităţii pentru  anii 2016-2021 a  

proiectului   „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti prin care 

se propune aprobarea implementării şi sustenabilităţii necesare proiectului „Educaţi azi, valoroşi 

mâine”, cod PET029 şi Referatul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029 depus spre finanţare în cadrul Apelului „Sinergii 

pentru viitor – tineri în situaţii de risc” cu finanţare prin Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de 

risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 

sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014; 

- Acordul de Parteneriat nr. 632/04.03.2014 pentru formularea, avansarea spre aprobare către Fondul 

Român de Dezvoltare Socială, implementarea şi asigurarea administrării post implementare în cazul 

proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”; 

- Hotărârea Consiliului Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 3.13/XII din 28.11.2014 

de aprobare a finanţării proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029; 

- Actul Adiţional nr.1 (648/10.03.2015) la Acordul de Parteneriat nr.632/04.03.2014  pentru 

formularea, avansarea spre aprobare, către Fondul Român de Dezvoltare Socială, implementarea şi 

asigurarea administrării post implementare în cazul proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”; 

- Contractul de finanţare nr.14ST/12.03.2015/SEE pentru implementarea proiectului „Educaţi azi, 

valoroşi mâine” finanţat în cadrul Apelului „Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc” cu finanţare 

prin Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014; 

- Prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) 2009-2014; 

- Prevederile Ghidului Aplicantului – Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", 

Granturile SEE 2009-2014; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 
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 Prevederile art. 44 alin.(1) şi alin.(4) din 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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă implementarea şi sustenabilitatea, pentru anii 2016-2021, a 

proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029, finanţat în cadrul Programului RO10 "Copii şi 

tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014.  

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.150/31.08.2015 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 169/28.11.2013  

privind trecerea imobilului în suprafaţă de 1401 m
2
 şi a terenului aferent, situat în 

 incinta Colegiului Tehnic ,,Miron Nicolescu’’din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4  

Bucureşti, din administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Gradiniţelor Sector 4  

în administrarea Consiliului Local Sector 4 şi atribuirea în folosinţă gratuită 

 Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 187/25.08.2015 întocmit de Secretarul Sectorului 

4;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare adresa Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucureşti nr. 

9406/07.04.2015, înregistrată la Registratura Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti sub nr. 

14674/15.04.2015; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (3) şi art. 81 alin.(2) lit.,,f’’şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 – 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

169/28.11.2013 privind trecerea imobilului în suprafaţă de 1401 m
2
 şi a terenului aferent, situat în 

incinta Colegiului Tehnic ,,Miron Nicolescu’’din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector 4 Bucureşti, din 

administrarea Direcţiei de Învăţământ şi Tineret Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 şi 

atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’ Bucureşti 

 Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Învăţământ şi 

Tineret Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila’’Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prezenta, conform competenţelor.  
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.151/31.08.2015 
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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 de locuit  P+1 E + Garaj,  pe un teren proprietatea, d-nul COMAN CĂTĂLIN  

CRISTIAN,  în suprafaţă de 246,40mp., situat în str.Penelului nr.2, sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 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 locuit P+1E,  pe un teren situat in 

str.Penelului nr.2 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana fizica, 

în suprafaţă de 246,40mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.152/31.08.2015 
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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 colectivă S+P+2E  pe un teren proprietatea, d-nei MICŞUNESCU MARIOARA ,  în 

suprafaţă de 748,00mp., situat în str.PRIDVORULUI  nr.42-44, sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB 

nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţa colectivă S+P+2E  ,  pe un 

teren situat în str.Pridvorului nr.42-44 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

fizică, în suprafaţă de 748,00mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.153/31.08.2015 
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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  

comercială parter înalt ,  pe un teren proprietatea, S.C. NATURSTEIN S.R.L,  în suprafaţă de 

2974,16mp., situat în sos.Berceni  nr.8, sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 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 funcţiunea comercială parter înalt ,  pe un 

teren situat în şos.Berceni  nr.8. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 2974,16mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.154/31.08.2015 



98 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil de locuit  S+P+2E+M,  pe un teren proprietatea, d-nei KEITA ILEANA,  în suprafaţă de 

370,00mp., situat în str.Dambului nr.98, sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic – Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuit  S+ P+2E+M,  

pe un teren situat în str.Dambului nr.98. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.155/31.08.2015 
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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 colectivă S+ P+4E,  pe un teren proprietatea, S.C.DEA COMPLET CONSTRUCT  

S.R.L.,  în suprafaţă de 490,0mp., situat în str.Dambului nr.121 şi str.Mărţişor nr.80, sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă colectivă S+ P+4E,  pe un teren 

situat în str.Dambului nr.121 şi Mărţişor  nr.80. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 490,00mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 



100 

 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.156/31.08.2015 
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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  

depozitare şi producţie parter,  pe un teren proprietatea, d-lui BRUSTUR HORIA,  în suprafaţă 

de 2444,45mp., situat în Drumul Dealul Bradului nr.161-163, sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru depozitare şi producţie parter,  pe un 

teren situat în Drumul Dealul Bradului nr.161-163 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 2444,45mp.     

 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 . 



102 

 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.157/31.08.2015 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţe colective şi funcţiuni complementare locuirii S+P+6E,  pe un teren proprietatea, d-lui 

MUHSCINA GHEORGHE,  în suprafaţă de 1930,00mp., situat în str.VALERIAN  

PRESCUREA NR.31 ŞI CAL.ŞERBAN VODĂ NR.109-111 , sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinte colective şi funcţiuni 

complementare locuirii, pe un teren situat în  str.VALERIAN PRESCUREA NR.31 ŞI CAL.ŞERBAN 

VODĂ NR.109-111 .  

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 1930,00 mp.     
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 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.158/31.08.2015 
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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  

locuinţe colective şi comerţt S+P+6E,  pe un teren proprietatea, SC DEA COMPLET 

CONSTRUCT S.R.L,  în suprafaţă de 620,0mp., situat în str.Sold.LICA GHEORGHE NR.3-5  

ŞI B-DUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR.16, sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinte colective si comert S+P+6E,  pe 

un teren situat in str.Sold.LICA GHEORGHE NR.3-5 SI B-DUL CONSTANTIN BRANCOVEANU 

NR.16. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoana 

juridica, în suprafaţă de 620,0mp.     
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 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.159/31.08.2015 
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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+1E+2Eretras,  pe un teren proprietatea, d-lui JIANU PETRE,  în suprafaţă de 

161,0mp., situat în str.LÂNĂRIEI nr.84, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă  pe un teren situat in 

str.LÂNĂRIEI nr.84, în suprafaţă de 161,0 mp, clădire având retragere 3,00 m de la limita posterioară 

şi regim de înălţime P+1 E+2 E retras cu condiţia respectării unei înălţimi egală cu distanţa până la 

clădirea învecinată. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 161,0mp.     
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 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.160/31.08.2015 
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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      

de locuinţă colectivă  P+1 E+M,  pe un teren proprietatea, d-lui CRISTEA ALEXANDRU,  în 

suprafaţă de 360,0mp., situat în str.ODEI nr.31, sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă colectivă S+P+1E+M,  pe un 

teren situat în str.ODEI nr.31 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 360,0mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.161/31.08.2015 
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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 

extindere locuinţă parter şi concesionare teren ,  pe un teren proprietatea, d-nei CĂLINESCU 

MIHAELA IULIANA  în suprafaţă de 300,0mp., situat în STR.CUZA VODĂ NR.113 , pe trenul  

în suprafaţă de 387,00 proprietatea d-nei POPA AURELIA, situat în str.CUZA VODA NR.117  

şi terenul aparţinând domeniului privat al Mun.Bucuresti, în suprafaţă de de 256,0mp situat în 

str.CUZA VODĂ NR.115,  sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere locuinţă parter şi concesionare 

teren ,  situat în str.Cuza Vodă nr.113-115-117. 
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 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoane fizice, 

în suprafaţă de 687,0 mp şi domeniul privat al mun.Bucuresti în suprafaţă de 256,0mp.   

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.162/31.08.2015 
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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 P+2E,extindere a clădirii parter existente in suprafata de 36,19mp ,  pe un teren 

proprietatea d-lui MANOLACHE VALERIU, prin concesionarea unei suprafeţe de 80,0mp 

aparţinând domeniului privat al Mun.Bucureşti, situat în str.Manganului nr.6, sector 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

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

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune locuinţă  P+2 E, extindere a 

clădirii parter existente  şi concesionare teren. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 36,19mp şi propus spre concesionare 80,0mp.     
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 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.163/31.08.2015 
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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 Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

Şcoala Gimnazială Nr.190 din Str. Sg. Niţu Vasile Nr.16 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al DIRECŢIEI INVĂŢĂMÂNT ŞI TINERET Sector 4  

nr. 637/25.08.2015. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind obiectivul Şcoala Gimnazială Nr.190 din 

Str. Sg. Niţu Vasile Nr.16, conform Anexei nr.I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Invăţământ şi Tineret Sector 4 şi Direcţia Economică vor 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.164/31.08.2015 

 

*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 respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru 

S.C. GRUPUL EDITORILOR ŞI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în consideraţie raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. IID 21752/15.04.2015 

 Văzând  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 125  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Ţinând  cont de prevederile H.C.L. nr.107/2014 privind procedura generală de acordare a 

înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale  pentru persoane juridice. 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Nu se aprobă acordarea  înlesnirilor la plata  obligaţiilor fiscale, scăderea şi 

eşalonarea majorărilor datorate de S.C. Grupul Editorilor şi Difuzorilor de Presă S.A. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.165/31.08.2015 
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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 respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru 

S.C. METROLOGIA S.A. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în consideraţie raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr.IID 52618/15.04.2015. 

 Văzând  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 125  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Ţinând  cont de prevederile H.C.L. nr.107/2014 privind procedura generală de acordare a 

înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale  pentru persoane juridice. 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă scăderea şi eşalonarea majorărilor datorate de S.C. METROLOGIA 

S.A. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.166/31.08.2015 
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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 respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru 

S.C. Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru 

Construcţii de maşini  S.A.(I.C.T.C.M.) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în consideraţie raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr.IID52617/15.04.2015 

 Văzând  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 125  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Ţinând  cont de prevederile H.C.L. nr.107/2014 privind procedura generală de acordare a 

înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale  pentru persoane juridice. 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă acordarea  înlesnirilor la plata  obligaţiilor fiscale, scăderea şi 

eşalonarea majorărilor datorate de SC ICTCM S.A.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

31.08.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.167/31.08.2015 
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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 rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 6 şi  Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

         În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015 în sumă de 971.826 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 963.362 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 96.173 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 96.173 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 8.444 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015, în sumă de 56.500 mii lei credite interne şi 24.216 mii lei credite externe, conform 

Anexelor nr. IV şi V ce cuprinde Formularele 11/03 şi 11/04 cu Anexa 2, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 101 

Data: 06.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 2 al anului 2015, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 2 al anului 

2015, conform Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 2 al anului 

2015, conform Anexelor nr. 5 şi 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  2 al 

anului 2015, conform Anexelor nr. 7 şi 8. 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 2 al anului 2015, conform Anexelor nr. 9 şi 10. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 102 

Data: 06.08.2015 

 

*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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite 

în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2015 

 

 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; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile punctului 2.2. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  

- Hotǎrârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.H. nr. 467/2009 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 susţinǎtorii acestora; 

- Hotǎrârea de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

- Referatul înregistrat cu nr. D/13494/09.07.2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 

“Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  
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 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 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în cuantum de 4367 lei, în anul 2015, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 103 

Data: 06.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


126 

 

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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii  

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea 

de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2008; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. 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 condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la 

întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007. 

 (2) Criteriile şi condiţiile menţionate mai sus sunt  conţinute de Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) La intrarea în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

156/2013. 
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 Art. 2. (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. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 104 

Data: 06.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea  

stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi 

la repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat,  

locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile 

la întocmirea listelor pentru anul 2016 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii privind 

locuinţele nr. 114/1996, republicată, modificată şi completată, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999 

privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată şi 

completată, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 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. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea locuinţelor din fondul 

locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru 

anul 2016, conform Legii nr. 114/1996.  

 (2) Criteriile şi condiţiile menţionate mai sus sunt conţinute de Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârile Consiliului Local Sector 6  nr. 

157/2013 şi nr. 107/2014 . 

 Art. 2. (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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 105 

Data: 06.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 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 privind administraţia 

publică, 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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 106 

Data: 06.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 27A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 228 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 Economu Cezărescu nr. 27A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15778/3/9 din 20.04.2015 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: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Economu Cezărescu nr. 27A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 228 mp., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

          (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 107 

Data: 06.08.2015 
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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 Piscul Crăsani nr. 13-15”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în  

suprafaţă de 415 mp., 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 Piscul Crăsani nr. 13-15”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21088/6/5 din 06.07.2015 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: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 13-15”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 415 mp., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 108 

Data: 06.08.2015 
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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 asumarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

a Protocolului nr. 31490/2015 privind predarea-preluarea imobilului Cinematograf Favorit,  

respectiv a Protocolului nr. 31492/2015 privind predarea-preluarea imobilului Cinematograf  

Giuleşti din administrarea R.A.D.E.F. “România-Film” în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect-Şef, Direcţia Tehnică - Compartimentul Patrimoniu şi Registrul Agricol; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare Legea nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008 pentru 

modificarea şi completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea 

Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia; 

 În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Consiliul Local Sector 6 îşi asumă Protocolul nr. 31490/2015 privind predarea-preluarea 

imobilului Cinematograf  Favorit, situat în Bucureşti, Drumul Taberei nr. 24 A, respectiv Protocolul nr. 

31492/2015 privind predarea-preluarea imobilului Cinematograf Giuleşti situat în Bucureşti, Calea 

Giuleşti nr. 56 A, din administrarea R.A.D.E.F. “România-Film” în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti includerea imobilelor mai sus 

menţionate în Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, şi aflate în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, conform prevederilor Legii nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică. 

 Art. 3. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Primarului 

Sectorului 6 în vederea efectuării tuturor formalităţilor de publicitate imobiliară în legătură cu imobilele 

menţionate la Art. 1.  

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Compartimentul Patrimoniu şi Registrul Agricol din cadrul 

Direcţiei Tehnice 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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 109 

Data: 06.08.2015 
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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 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data 

de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului  

Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit  

,,ALBINUŢELE” la unităţi de învăţământ de stat 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

a adresei Grădiniţei cu Program Prelungit ,,ALBINUŢELE” înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 5884 din data de 03.08.2015 şi a Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

nr. 4589 din data de 17.07.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi completează Anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 la unităţi de învăţământ de stat 

cu următoarea unitate de învăţământ de stat respectiv Grădiniţa cu Program Prelungit 

,,ALBINUŢELE”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Centurii nr. 4, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 110 

Data: 06.08.2015 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelu lui de Serviciu 

C2 – Timpul de realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la 

canalizare 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de 

realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare, transmis de 

către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr.15123807 / 14.07.2015 şi înregistrat la 

AMRSP cu nr. 1176 / 14.07.2015; 

- Referatul nr. 1269 / 28.07.2015  - privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de 

Serviciu C2 – Timpul de realizare de noi branşamente la conductele de apă / sau racorduri la 

canalizare, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP;  

Ţinând cont de: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii 

din Contractul de Concesiune; 

- prevederile art.18 din Actul Adiţional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 245/2013 prin care se specifică că „Părţile convin ca atât Concesionarul cât şi 

Autoritatea de Reglementare Tehnică să aibă la dispoziţie perioade identice, de către 20 de zile, 

pentru realizarea rapoartelor şi concluziilor solicitate...”; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 41/2003, nr. 23/2004, nr. 37/2004, 

nr. 18/2006, nr. 16/2007, nr. 8/2008, nr. 4/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

9/2010, nr. 7/2011, nr. 8/2012, nr.14/2013 şi nr.19/2014;  

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul 

AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 339 / 2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la 

Statut aprobat prin HCGMB nr.112 / 2012.   

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C2 – 

Timp de realizare de noi branşamente la conductele de apă /sau racorduri la canalizare, pentru 

cererile înregistrate în perioada 27.03.2014 ÷ 26.03.2015, şi tratate în perioada de Evaluare a 

Continuării Conformităţii, respectiv 28.06.2014 ÷ 27.06.2015, prezentată în Anexă* şi care face 

parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că 

datele raportate de SC Apa Nova Bucureşti SA sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a Conformităţii.  

 

 

  

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii Director Economic – Comercial 

Ciprian CĂRNUŢĂ Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti 

Nr.  9  /03.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/

