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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.:1896 din 04.XII.2015 

 

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI I ŞI ANEXEI II DIN DISPOZIŢIA  

PRIMAR GENERAL NR. 1657/27.10.2015 - PRIVIND PROGRAMUL DE  

MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI COMBATEREA  

POLEIULUI 

ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2015 -2016 

 

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

propune PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI COMBATEREA 

POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2015-2016; 

 În conformitate cu adresele: Primăriei Sector 1 nr. 27909/05.10.2015, Primăriei Sector 2 nr. 

64417/09.10.2015, Primăriei Sector 4 nr. 35653/09.10.2015, Primăriei Sector 5 nr. 

30911/07.10.2015, Primăriei Sector 6 înregistrată la D.U.P cu nr. 10179/08.10.2015 adrese prin 

care au fost înaintate Programele de Măsuri şi Acţiuni ce urmează a se desfăşura pentru 

deszăpezirea şi combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti. 

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

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

comunitare de utilități publice, republicată; 

 Potrivit art.58-68 din Ordinul A.N.R.S.C nr.82/2015-Anexa, privind aprobarea 

Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

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

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

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

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

 În baza Anexei 1 Cap.IV, Art. 5, alin. 2, lit.e subpunctul 3), lit.f din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 

privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti. 

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

Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 
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 Art. 1. Se modifică anexa I şi anexa II a Dispoziţiei Primar General nr.1657/27.10.2015 

privind Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru 

iarna 2015-2016. 

 

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

privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2015-2016. 

 

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

art.2, se constituie Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului, având 

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

prevăzută în Anexa 2 la prezenta Dispoziţie. 

 

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

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

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

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

combaterea poleiului pentru iarna 2015-2016 se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, către Primăriile Sectoarelor 1-6. 

 Participarea la Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului organizat la 

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

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

salubrizare. 

 

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

Municipiul Bucureşti pentru iarna 2015-2016 cuprinde Programele de deszăpezire şi 

combaterea poleiului pentru iarna 2015-2016 executate de: S.C. COMPANIA ROMPREST 

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

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

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

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

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

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA SPITALELOR 

ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi Primăria sector 5 

prin societăţile comerciale ce îşi desfaşoară activitatea pe raza Sectorului 5, prevăzute în Anexa 

3. 

 

 Art. 6. Programele de deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2015 - 2016 

executate de către: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. 
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ROSAL GRUP S.A, S.C. REBU S.A şi al S.C. URBAN S.A, pe arterele destinate traficului 

R.A.T.B. (inclusiv pasajele subterane şi supraterane destinate traficului auto, cât şi pietonal), 

spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de 

transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, staţiile de metrou şi 

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

populaţie (instituţiile publice, sănătate, alimentaţie publică, învăţământ, asigurare energie 

electrică, termică, etc), căile de acces trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de 

la încetarea acestor fenomene, aceasta reprezentând URGENŢA 1. 

 Deasemenea în URGENŢA 1 se realizează obligatoriu operaţiunile de curăţare şi transport 

al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante pe străzile sau tronsoanele de străzi în 

pantă, poduri. 

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

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

coordonată împreună cu societatea care efectuează deszăpezirea în sectorul respectiv. 

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

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

utilajele de deszăpezire. 

 

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

arterele care fac legătura între arterele, menţionate la Art. 6, cu trafic R.A.T.B. şi arterele 

secundare să se realizeze în condiţiile URGENŢEI 1. 

 

 Art. 8. În cadrul URGENŢEI 1, tratamentele preventive destinate combaterii poleiului se 

aplică în maxim 2 ore de la avertizarea meteorologică, începând cu pantele, rampele, podurile şi 

pasajelele rutiere continuându-se apoi cu străzile cu trafic auto şi R.A.T.B inclusiv căile de acces 

la obiectivele de interes public şi social. 

 

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

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

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

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

la încetarea fenomenelor meteorologice specifice. 

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

119/2010. 

 

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

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

refugiile pietonale ale staţiilor R.A.T.B, care vor fi supuse operaţiilor de deszăpezire şi combatere 
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polei în condiţiile Art. 9. 

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

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

pietonale aferente acestora. 

 

 Art. 11. Imediat ce a fost finalizată intervenţia în cadrul URGENŢEI 1, conform Art. 6, Art. 7, 

Art 8 şi Art 9 S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL 

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

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

de către ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC sector 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ sector 6. 

 Această intervenţie reprezintă URGENŢA 2, care are termen de execuţie maxim 4 ore de 

la declanşarea ei. 

 În situaţia în care fenomenele meteorologice specifice sunt foarte abundente sau au o 

durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea 

cu prioritate a străzilor din cadrul URGENŢEI 1, simultan cu demararea acţiunii şi pe străzile din 

URGENŢA 2. 

 

 Art. 12. Programul de deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2015- 2016 

efectuat de către: ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC sector 2, ADMINISTRAŢIA 

DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ sector 6 , prevăzute în Anexa 3 se aplică pe 

arterele cu obiective sociale (altele decât cele incluse în programul efectuat de operatorul de 

salubrizare), imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice şi se finalizează în 

maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. Această intervenţie reprezintă URGENŢA 1. 

 

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

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA 

CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 5, S.C. 

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

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI. 

 

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

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

se va realiza în cadrul URGENŢEI 1. 

 

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

îndepărtarea zăpezii depusă pe indicatoarele de semnalizare rutieră conform ariei de 
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responsabilitate. 

 

 Art. 16. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Dispoziţii, operatorii de 

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

ale Municipiului Bucureşti, vor transmite Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, 

cu exactitate, lista arterelor stabilite din URGENŢA 1 şi lista arterelor din URGENŢA 2, astfel 

încât, în cadrul celor 2 Urgenţe să fie cuprinse toate arterele din sector. 

 În cazul în care nu vor fi transmise listele cu arterele menţionate pentru intervenţia în cadrul 

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

URGENŢA 1. 

 În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Dispoziţii, operatorii de salubrizare 

vor transmite Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, listele cu trotuarele pentru 

care se execută programe de deszăpezire conform Anexei 1 Cap.IV, Art. 5, alin. 2, lit. g, din 

H.C.G.M.B. nr. 120/2010: trotuarele aferente diverselor spaţii publice, trotuarele situate în 

apropierea carosabilului şi care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiaşi sens de mers 

etc., cât şi trotuarele aferente azilelor de bătrâni, centrelor de copii, căminelor şi adăposturilor 

sociale, şcolilor speciale. Toate aceste obiective (trotuare) vor fi identificate în teren de către 

operatorii de salubrizare împreună cu reprezentanţii Primăriilor Sectoarelor 1-6 şi vor fi cuprinse 

în programele pentru efectuarea serviciului de iarnă. În această situaţie, obligativitatea realizării 

deszăpezirii şi combaterii poleiului revine în totalitate operatorului serviciului de salubrizare. 

 

 Art. 17. Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii şi a gheţii 

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

cu URGENȚA 1, pentru arterele prevăzute în cadrul URGENŢEI 1. Pentru restul arterelor 

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

reprezintă ETAPA a 3-a de acţiune. 

 Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile 

de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de 

canalizare. 

 Evacuarea zăpezii se va executa cu prioritate după cum urmează: la treceri de pietoni, staţii 

şi refugii R.A.T.B, guri de scurgere, rigole. Această operaţie se va finaliza in termen de 10 ore de 

la terminarea URGENŢEI 1. 

 

 Art. 18. În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, 

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

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

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

intrările- ieșirele către Autostrada A1, Autostrada A2, DN1, etc. Bateriile de utilaje vor fi însoţite de 
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echipajele Politiei locale a sectoarelor 1- 6 sau Poliţiei locale a Municipiului Bucureşti. 

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

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

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

 

 Art 19. Pentru punerea în aplicare a art. 18, fiecare operator de salubrizare va stabili un 

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

spitale, etc). Aceste trasee sunt incluse în Programele de deszăpezire şi combatere polei. 

 

 Art. 20. Operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor transmite 

Primăriei Municipiului Bucureşti - Serviciul Dispecerat - Direcţia Generală Operaţiuni şi Direcţiei 

Utilităţi Publice, după fiecare intervenţie, zilnic până la orele 8
30 

o copie a ”Jurnalului de activitate 

pe timp de iarnă “ conform art.64 din Ordinul A.N.R.S.C nr.82/2015. 

 Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va cuprinde în mod obligatoriu cerinţele prevăzute la 

art.64 alin (3) din Ordinul A.N.R.S.C nr.82/2015. 

 

 Art. 21. Toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei, pe 

întreaga perioadă de iarnă, vor transmite la Serviciul Dispecerat - Direcţia Generală Operaţiuni şi 

Direcţia Utilităţi Publice, datele cu privire la situaţia stocurilor de materiale antiderapante şi a 

asigurării utilajelor de deszăpezire, conform tabelului din Anexa 6. Raportarea se face zilnic în 

cazul în care sunt prezente fenomenele meteorologice specifice şi săptămânal dacă nu au 

Ioc intervenţii şi nu sunt prezente fenomenele meteorologice specifice. 

 

 Art. 22. Operatorii serviciului de salubrizare vor încheia convenţii cu Administraţia Naţională 

de Meteorologie pentru a cunoaşte prognoza meteo pentru următoarele 3 zile privind evoluţia 

temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. 

 

 Art. 23. Activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului devine operativă odată cu 

apariţia primelor fenomene meteorologice specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2015, şi va 

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

15.03.2016. 

 

 Art. 24. în cazul avertizărilor meteo, privind apariţia fenomenelor specifice: ninsori/polei, 

operatorii de salubrizare, vor poziţiona utilajele destinate intervenţiilor specifice în locaţii uşor 

accesibile pe raza zonei de acţiune, iar în cazul rampelor şi pantelor, podurilor şi pasajelor auto în 

vecinătatea acestora, astfel încât să se asigure intervenţia rapidă pe programele de deszăpezire 

şi combatere polei. 

  



9 

 

 Art. 25. Locaţiile menţionate la art. 24 vor fi cuprinse în programele de deszăpezire şi 

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

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

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 26. Substanţele folosite pentru combaterea poleiului şi a gheţii vor fi stabilite astfel 

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

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

conformitate cu prevederile art. 67 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 

 Art. 27. Persoanele fizice şi juridice vor îndepărta ţurţurii de gheaţă formaţi în urma 

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

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

conform Anexei 1 art. 12 din H.C.G.M.B nr. 120/2010, fără a depozita această zapadă pe 

carosabil sau pe gurile de canal. 

 

 Art. 28. Instituţiile publice, unităţile de alimentaţie publică, pieţele, unităţile sanitare vor lua 

măsuri pentru a asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului pe căile de acces, interioare şi 

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

zapadă pe carosabil sau pe gurile de canal. 

 

 Art. 29. În cazul avertizărilor meteo privind apariţia fenomenelor meteorologice specifice, 

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

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

polei. 

 

 Art. 30. Toate comunicările membrilor Comandamentului, Grupei Tehnice, operatorilor de 

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

regim de urgenţă, vor fi efectuate prin staţiile de emisie recepţie. În acest sens toţi cei menţionaţi 

vor fi dotaţi cu staţii de emisie recepție. 

 

 Art. 31. Operatorii de salubrizare care desfăşoară programele mai sus menţionate au 

obligaţia de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripţionate în mod distinct) 

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

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

 

 Art. 32. Operatorii de salubrizare au obligaţia de a dimensiona parcul auto astfel încât 

utilajele specifice să poată interveni simultan atât în cazul situaţiei descrise la Art. 11 paragraful 3. 
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 Art. 33. Utilajele de deszăpezire şi combaterea poleiului aparţinând operatorilor care 

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

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

 

 Art 34. Administaţiile Domeniului Public (inclusiv toti operatorii privaţi care prestează 

activități de amenajare și refacere spaţii verzi de pe aliniamente stradale, parcuri şi grădini 

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

derulării Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru 

iarna 2015-2016 un număr de tel verde/Dispecerat care va funcţiona 24 de ore din 24, la care se 

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

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

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

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

dispeceratului Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 35. Verificarea la bazele de deszăpezire şi combaterea poleiului efectuată de către 

personalul din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice / Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti - Direcţia Control, se va face conform Regulamentului din Anexa 4. 

  

 Art 36. Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti - Direcţia Control va verifica modul de respectare în teren a programelor de 

deszăpezire şi combaterea poleiului de la art. 5, întocmindu-se fişa de control, conform Anexei 5. 

 

 Art. 37. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE, 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - 

DIRECŢIA CONTROL, PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1-6 - prin Direcţiile de Specialitate, 

POLIŢIA LOCALĂ a SECTOARELOR 1-6, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., S.C. 

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

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC 

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

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

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

METROREX S.A, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, ADMINISTRŢIA SPITALELOR ŞI 

SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI vor duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Programul 

de deszăpezire şi combaterea poleiului. 

 

 Copii după prezenta Dispoziţie se vor transmite: atât celor interesaţi cât şi Inspectoratului 

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

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

Electrocentrale Bucureşti S.A., S.C. Enel Distribuţie Muntenia S.A., Brigăzii Poliţiei Rutiere 
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Bucureşti prin grija Direcţiei Administraţie Publică. 

  

 Art. 38. - Anexele 1*-6* fac parte din prezenta Dispoziţie. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

IOAN – RĂZVAN SAVA 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

 

 

București 

Nr…1896/04.XII.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

NR.:1945 / 11.XII.2015 

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 2229.1/07.12.2015 al Direcției Generale 

Achiziții; 

 

 Având în vedere dispozițiile art.l, alin (1) și alin (2) din Legea nr.52/2003, privind 

transparența decizională în administrația publică, actualizată; 

 

 Având în vedere Legea nr.544/2001, privind liberul acces Ia informațiile de interes public; 

 

 Luând în considerare dispozițiile art.8, lit.a) din OUG 3412006, privind atribuirea 

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

de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.68, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, cu 

modificările și·completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

Art.1. În vederea asigurării transparenței decizionale, toate contractele atribuite în baza 

OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, de către aparatul de specialitate al 

Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice de interes local aflate sub 

autoritatea Consiliului General al Municipiului București, aflate în derulare, vor fi postate și 

vizualizate pe site-ul PMB conform Anexelor 1a,1b,2a și 2b. 

Art.2. Direcția Generală Operațiuni va crea o rubrică distinctă, pe portalul www.pmb.ro, 

având denumirea -“Contracte de achiziții pubIice, aflate în derulare Ia Municipiul București.” 

Art.3. Direcția Generală Operațiuni va încărca în rubrica precizată Ia art.2, până Ia data de 

25 ale fiecărei luni, Anexele 1a,1b,2a și 2b actualizate. 

Art.4.Departamentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarulul General al 

Municipiului București vor transmite Anexele 1a și 1b, cu informațiile actualizate lunar, până Ia 

data de 15 ale lunii urmatoare, Direcției Generale Operațiuni-Direcția Sisteme Informatice care va 

asigura centralizarea informațiilor. 
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Art.5. lnstituțiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului General al 

Municipiului București vor transmite Anexele 2a și 2b cu informațiile actualizate lunar, până Ia 

data de 15 ale  lunii urmatoare, Direcției Generale Operațiuni-Direcția Sisteme lnformatice. 

Art.6. Anexele 1a*,1b*,2a* și 2b* fac parte integrantă din prezenta DISPOZIȚIE. 

Art. 7. Toate direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului București și instituțiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului 

General al Municipiului București vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei DISPOZIȚII. 

Art.8 Începând cu data prezentei, Dispoziția Primarului General nr.1512/05.10.2015 se 

abrogă. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

 Tudor TOMA 

 

 

 

BUCUREȘTI 

 

NR:1945/11.XII.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.1957 din 14.XII.2015 

privind modificarea art.1 al D.P.G. Nr.415/07.04.2015 privind stabilirea și 

funcționarea teraselor sezoniere în zonele protejate și 

în perimetrul Centrul Istoric București 

 

 Având în vedere Referatul nr.12101/13.11.2015  Direcției Generale Dezvoltare Urbană - 

Direcția Urbanism; 

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

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

3/2013, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 

2013; 

 În temeiul art. 62, alin.1 și art. 68, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

 Art.1 -  Se suspendă amplasarea teraselor sezoniere în zonele protejate și în perimetrul 

Centrul Istoric București pentru perioada 15 noiembrie 2015-15 martie 2016. 

 

 Art. 2 - Direcția Generală Dezvoltare Urbană - Direcția Urbanism, Direcția Generală 

Economică - Direcția Venituri și Direcția de Poliție Locală și Control a Municipiului București  - 

Direcția  Control,  vor  aduce  Ia  îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

  

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2001 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism 

nr.10680/1/3534/10.12.2015;  

Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10548/1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul  de Comedie; 

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

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

și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, modelului-cadru a/ 

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituţiile publice de cultură; 

În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum art. și 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul de 

Comedie, Proiectul de management al domnului Gheorghe Mihăiță fiind evaluat cu nota finală 9,74. 

 

Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevazut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, Teatrul de Comedie și domnul Gheorghe Mihăiță vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 
 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2002 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

10673/1/3539/10.12.2015; 

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10549./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul  de revistă „Constantin Tănase”; 

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

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

și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, modelului-cadru a/ 

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituţiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum art. și 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul de 

revistă „Constantin Tănase”, Proiectul de management al domnului Alexandru Ioan Arșinel fiind 

evaluat cu nota finală 9,45. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția 

Cultură, Sport, Turism, Teatrul de revistă „Constantin Tănase” și domnul Alexandru Ioan Arșinel vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2003 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

10677/1/3536/10.12.2015; 

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10550./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul Municipal „Lucia Sturza Bulandra”; 

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

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

și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, modelului-cadru a/ 

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituţiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum art. și 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul 

Municipal „Lucia Sturza Bulandra”, Proiectul de management al domnului Alexandru Darie – 

Maximciuc fiind evaluat cu nota finală 9,80. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, Teatrul  Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” și domnul Alexandru Darie – 

Maximciuc vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2005 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

10681/1/3542/10.12.2015 ; 

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10551./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul „ Odeon ”; 

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

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

și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, modelului-cadru a/ 

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru institutiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum art. și 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul „ 

Odeon ”, Proiectul de management al doamnei Teodora Lazăr fiind evaluat cu nota finală 9,83. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

  

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, Teatrul „ Odeon ”și doamna Teodora Lazăr vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2006 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

10674/1/3540/10.12.2015 ; 

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10552./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul  de animație „ Ţăndărică ”; 

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

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

și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, modelului-cadru a/ 

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru institutiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum art. și 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul de 

animație „ Tăndărică ”, Proiectul de management al domnului Călin Octavian Mocanu fiind evaluat cu 

nota finală 9,89. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, Teatrul de animație „ Ţăndărică ”și domnul Călin Octavian Mocanu vor aduce 

Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2007 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism 

nr.10676/1/3535/10.12.2015 ;  

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10553./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul Tineretului „ Metropolis ”; 

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

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

precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, 

modelului-cadru a/ raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele 

de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum și art. 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul 

Tineretului „ Metropolis ”, Proiectul de management al domnului George – Vladimir Ivașcu fiind evatuat 

cu nota finală 9,81. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, Teatrul Tineretului „ Metropolis ”și domnul George – Vladimir Ivașcu vor aduce 

Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

  

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  

 

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

http://www.pmb.ro/


21 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2008 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

10678/1/3537/10.12.2015; 

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10554./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Teatrul „C.I. Nottara”; 

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

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

și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, modelului-cadru a/ 

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituţiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum și art. 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul „C.I. 

Nottara”, Proiectul de management al doamnei Marinela Țepuș fiind evatuat cu nota finală 9,66. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

  

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, Teatrul „C.I. Nottara” și doamna Marinela Țepuș vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2009 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

10679/1/3538/10.12.2015 ; 

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10555./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia Școala de Artă București; 

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

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

precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, 

modelului-cadru a/ raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele 

de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum și art. 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Școala de 

Artă București, Proiectul de management al doamnei Petronela Tegu fiind evaluat cu nota finală 9,20. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, Școala de Artă București și doamna Petronela Tegu vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  

 

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.:2010 din 16.XII.2015 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism 

nr.10675/1/3541/10.12.2015 ;  

 Văzând Raportul nr. PMB - DMRU 10556./1/ 08.12.2015 al Comisiei de concurs de 

management Ia “Casa de cultură Friedrich Schiller ”; 

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

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

și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru a/ caietului de obiective, modelului-cadru a/ 

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituţiile publice de cultură; 

 În baza prevederilor Cap.VI din Dispoziția Primarului General nr.1533/2015, 

 

 În temeiul art. 61(5), art. 63(1) lit.d), (4) lit.a) și (5) lit. a) și lit.c), precum art. și 68 (1) din Legea 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru “Casa de 

cultură Friedrich Schiller ”, Proiectul de management al doamnei Mariana Duliu fiind evaluat cu nota 

finală 9,75. 

 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management prevăzut Ia art. 1, pentru o durată de 4 ani, conform 

Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția, 

Cultură, Sport, Turism, “Casa de cultură Friedrich Schiller ”și doamna Mariana Duliu vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan – Răzvan SAVA 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

  
 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 

Bucureşti, începînd cu anul 2016 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Venituri; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 462 alin (2), art. 467 alin (2), art. 472 alin (2), art. 484 

alin. (1) şi alin. (2), art. 489 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 495 lit. f din legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice, republicată; 

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

administraţia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), alin. (4)  lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. c) 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 Începând cu anul 2016, nivelurile impozitelor şi taxelor locale a căror valoare se află 

situată între marje de valori, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Începând cu anul 2016, nivelurile taxelor stabilite prin hotărâri ale Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre  

Art. 3 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 sunt  prevăzute în anexa nr. 

2a la prezenta hotărâre. 

Art. 4 Începând cu anul 2016, se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a 

municipiului Bucureşti. 

Art. 5 Regulamentul  privind modul de instituire şi colectare a taxei speciale pentru 

promovarea turistică a municipiului Bucureşti este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 6 Începând cu anul 2016 bonificaţia pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 

martie, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloacele de transport datorate de persoanele fizice 

pentru întregul an   este de 10%. 
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Art. 7 Pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se 

percep majorări de întârziere conform prevederilor legale referitoare la creanţele bugetare. 

Art. 8 Sumele încasate de către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale de sector pentru 

bugetul Municipiului Bucureşti vor fi virate lunar, respectiv până la data de 10 a lunii următoare 

pentru veniturile încasate în luna anterioară. 

Art. 9 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 2a şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1-6 şi instituţiilor publice de 

interes local ale municipiului Bucureşti. 

Art. 11 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului  

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti din data de 10.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.12.2015 

Nr. 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 reglementarea procedurilor de aprobare a planurilor urbanistice zonale 

în Municipiul Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a domnilor consilieri Deaconescu Cristinel Ionel şi 

Zorkoczy Julia din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 35o/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B.  nr. 

241/2011 şi H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) şi alin. (6) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Planurile urbanistice zonale şi de detaliu aflate în procedură administrativă de 

aprobare se vor adopta pentru o perioadă de valabilitate egală cu cea a Planului Urbanistic 

General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Perioada de valabilitate a planurilor urbanistice zonale realizate din iniţiativa 

administraţiei publice, aprobate prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în 

vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, se  prelungeşte pe întreaga perioada de valabilitate a 

Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, conform  anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Emiterea certificatelor de urbanism pe baza planurilor urbanistice zonale prevăzute la 

art. 2 de către autoritatea competentă, respectiv Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile 
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sectoarelor Municipiului Bucureşti, se va face numai  în baza unui raport al Arhitectului Şef al 

Municipiului Bucureşti privind respectarea prevederilor legale intrate în vigoare după data 

aprobării PUZ. 

 Art. 4 Perioada de valabilitate a planurilor urbanistice de detaliu, aprobate prin hotărâre a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, se 

prelungeşte pe întreaga perioadă de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti. 

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

Bucureşti şi ale Primarilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti din data de 10.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.12.2015 

Nr. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată  pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2015,  

pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu apă caldă  

și caldură a populaței Municipiului București în luna decembrie 2015 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și 

raportul de specialitate al Direcției Buget; 

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2015, pentru 

asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu apă caldă și caldură a populației 

Municipiului București în luna decembrie 2015 Ia capitolul 81.02 combustibili și energie alineatul 

subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif care se suplimentează cu suma de 37.104 

mii lei prin diminuarea cu aceeași sumă a bugetului Administrației Străzilor pe anul 2015 și 

vărsămintele din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare conform anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții a Administrației Străzilor pe anul 

2015, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Primarul General al Municipiului București prin aparatul său de specialitate vor 

include modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 

2015 și anexele la acesta. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al 

Municipiului București din data de 10.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.12.2015 

Nr. 220 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 intenţiei C.G.M.B. de realizare a unei parcări supraterane TIP 

300 în str. Odgonului, sector 6 
 

 Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier Angelescu Ramiro Robert 

Eduard din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 7/30.01.2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de pe  

raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti; 

Hotărârii C.G.M.B.  nr. 213/30.06.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii „Parcare supraterană TIP varianta 130 

locuri parcare”, „Parcare supraterană tip varianta 300 locuri parcare, „Parcare supraterană tip 

varianta 500 locuri parcare”; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă intenţia Consiliului General al Municipiului București de a  realiza obiectivul 

de investiţii „Parcare supraterană TIP Varianta 300 locuri de parcare” având indicatorii tehnico-

economici aprobaţi prin Hotărârea C.G.M.B. 213/2009, în zona Militari definită prin plan topografic 

– anexa 1, Str.  Odgonului , în spatele blocului nr. 132, sector 6. 

 Art. 2 Finanţarea investiţiei va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti vor efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri şi vor pregăti în maxim 4  luni de la adoptarea prezentei hotărâri, toată 

documentaţia necesară unui proiect de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a realizării obiectivului de investiţii de la art. 1. 
 

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

Municipiului Bucureşti din data de 10.12.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 10.12.2015 

Nr. 221 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Buget; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015 conform anexei 1.1.1. 

 (2) Se aprobă vărsămintele din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local conform anexei 1.1.1. Anexa 1.1.1 face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii conform anexei 1.1.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne conform anexei 1.1.3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor şi anexelor la bugetele acestora , 

identificate conform OPIS, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 Prevederile art. 4 şi art. 5 din H.C.G.M.B. nr. 80/2015 privind aprobarea bugetului 

propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, rămân neschimbate. 

 Art. 6 Ordonatorul Principal de Credite si aparatul său de specialitate vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Municipiului Bucureşti din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 222 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 bugetului propriu al Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe anul 2015 

 

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

de specialitate al comun al Direcţiei Generale lnfrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea·Circulaţiei şi al Direcţiei Generale Economice- Direcţia Buget; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -art. 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare  

 -art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

Ia nivelul unor operatori economici Ia care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Rregiei Autonome de Transport Bucureşti 

(RATB) pe anul 2015, cu încadrarea în nivelul total al subvenţiei propuse de Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti de 504.265 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă extras din bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei Autonome de Transport 

Bucureşti pe anul 2015, coloana "Propuneri an curent'' conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre 

pentru publicare, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2032/2013. 

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

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

Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 223 

 

*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 prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevedeile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

- Legii nr 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru 

modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 aşa 

cum a fost stabilită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, până la data de 30 decembrie 2018. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al 

Municipiului București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 224 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 263/2014 şi transmiterea imobilului în suprafață de 

11.382 mp, situat în Bd. Vasile Milea nr. 5 G, sector 6, din domeniul public al Municipiului 

Bucureşti în domeniul public al statului 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu ; 

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

Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea nr. 20/15506/I.M./12.11.2015 a Secretariatului General al 

Guvernului ; 

Potrivit adresei nr. 22166/26.10.2015 a Serviciului Român de Informații ; 

Luând în considerare adresa nr. 2834/14316/17.11.2015 a Direcţiei Generale Dezvoltare şi 

Investiții – Direcţia Investiții 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se transmite imobilul în suprafață de 11.382 mp, situat în Bd. Vasile Milea nr. 5 G, 

sector 6, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului. 

Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 este înscris în cartea funciară nr. 227805 şi se identifică 

conform planului* de amplasament şi delimitare scara 1:1000, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal 

încheiat între Municipiul Bucureşti reprezentat prin Primarul General şi Secretariatul General al 

Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 263/2014 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Secretariatul General al Guvenului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al 

Municipiului București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal·PUZ  

– Str. Drumul Stegarului – Str. Piscul Nou, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

 Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 1667/162/S/30945/31.10.2011; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de oprtunitate nr. 5/02.02.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti:-Direcţia Urbanism aviz preliminar nr. 6/25.04.2012; 

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

7957/22/15.06.2012; 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor – Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare 

Bucureşti : aviz nr. 2805/04.06.2012; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1069054/30.03.2012; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1058940/1209/09.03.2012; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

şi completările ulterioare; 

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

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal P– Str. Drumul Stegarului 

– Str. Piscul Nou, sector 1, în conformitate cu anexele 1,2 şi 3, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism: avizul de urbanism nr. 7/19.07.2012, prezentat în anexa 1, planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de 

urbanism, reprezentând anexa 3. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare.  

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al 

Municipiului București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal Ansamblul Rezidenţial Şos. Străuleşti nr. 

93-109, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 360/13.12.2007 
 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Văzând avizul Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti nr.17/12.10.2012. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

normative, republicată; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal Ansamblul Rezidenţial 

Şos. Străuleşti nr. 93-109, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 360/13.12.2007, se 

prelungeşte până la intrarea în vigoare a unui nou plan urbanistic zonal cu arie de reglementară 

similară şi regulament diferit. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al 

Municipiului București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 227 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Şos.· 

Bucureşti - Târgovişte nr. 9G, nr. 9H, nr. 9R, sector 1, 

Modificare PUZ-Şos. Bucureşti -Târgovişte - Lacul Străuleşti - Str. Redea, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

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

3873/376/B/37894/29.12.2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 117/2011; 

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

18334/93/14.11.2011; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1037048/28.10.2011; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1014147/8405/07.10.2011; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - Şos.·Bucureşti - 

Târgovişte nr. 9G, nr. 9H, nr. 9R, sector 1”, ”Modificare PUZ-Şos. Bucureşti -Târgovişte - Lacul 

Străuleşti - Str. Redea, sector 1”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.328/29.10.2008, în 

conformitate cu avizul de urbanism nr. 1/1/20.01.2010,cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre 

şi planul de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa nr. 2. 

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

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

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

aprobate anterior, respectiv ”Modificare - Şos Bucureşti-Târgovişte-Lacul Străuleşti-Str. Redea, 

sector 1” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 328/29.10.2008. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite.  

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al 

Municipiului București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Gheorghieni nr. 5, sector 5 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1075-G/01.10.2010; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: aviz nr. 174/2009; 

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

3860/321/24.09.2009; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 877127/11.12.2009; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 7924/26.06.2009; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Gheorghieni nr. 5, sector 5, în conformitate cu 

avizul de urbanism nr.10/5/25.03.21009- R/29.04.2011, cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite.  

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fodoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 15.12.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

(PUZ) Str. Alexandru Bratu nr. 23-25 sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 123/2011; 

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

19.241/96/30.12.2011; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr.1047100/23.12.2011; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1033605/02.11.2011; 

- Agenţia Naţională „Apele Române”: aviz de gosdpodărire a apelor nr. 17-B/22.11.2011; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Alexandru Bratu nr. 23-25 sector 1, în 

conformitate cu avizul de urbanism nr.50/25.07.2011, cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite.  

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

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

Bucureşti şi al Primarului sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Ansamblul Rezidenţial Fundeni 

Şos. Fundeni nr. 27, 27B, 29, 29B, 31A, 31 F-39, 43, 43B, 45-49 şi 51-53, sector 2 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 1428/63 ,,F"/05.06.2009; 

 -Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 1508/70 F/15.06.2009; 

 -Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oprtunitate nr. nr. 25/1/16.09.2009; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 16/2011; 

 - Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul 

Naţional a Municipiului Bucuresti: aviz nr. 277/S/25.03.2010; 

 -Autoritatea Aeronautică Civilă Româna: aviz de principiu nr. 946/53/01.03.2010; 

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

2593/264/10.03.2011; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 97202/31.12.2011;  

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 965404/18580/27.12.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Ansamblul Rezidenţial Fundeni - Şos. Fundeni nr. 27, 

27B, 29, 29B, 31A, 31 F-39, 43, 43B, 45-49 şi 51-53, sector 2, în conformitate cu Avizul de urbanism 

nr.54/08.12.2010, cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi planul de reglementări urbanistice vizat 

spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite.  

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului UrbanisticZonal (P.U.Z.) 

B-dul lancu de Hunedoara nr. 34 - 36, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 373/871960/26.11.2009; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Direcţia Generală DezvoltareTeritorială: aviz nr. 

47/2010; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Direcţia Generală DezvoltareTeritorială: adresa 

nr. 30522/DGDT/14.04.2011; 

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

560/36/28.04.2010; 

 - Ministerul Culturii şi Patrimoniul Naţional – Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoni Naţional 

a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 218/ZP/13.03.2010; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 905673/16.04.2010; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1443/11.02.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - B-dul lancu de Hunedoaranr. 34 - 36, Sector 1, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 31/6/09.12.2009, cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

Art.3 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la aprobarea 

unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite.  

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

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

Bucureşti şi al primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Prof. Ion Bogdan nr. 20, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 349/871414/20.11 .2009; 

 - Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - Direcţia pentru Cultură, Culte ,şi 

Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucuresti: aviz nr. 666/Z/24.06.2009; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 

121/2009; 

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

421/25/16.03.2009; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 763845/19.09.2008; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 17605/17.01.2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. - Prof. Ion Bogdan nr. 20, Sector 1, în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr.35/1/13/29.08.2007 - R 09.02.2010, cuprins în anexa 1 la prezenta 

hotărâre şi planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite.  

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Polonă nr. 107,Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 645/876645/30.12.2009; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Directia Generală DezvoltareTeritorială: aviz nr. 

161/2008; 

 - Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - Direcţia pentru Cultură, Culte, şi 

Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucuresti: aviz nr. 496/Z/13.05.2009; 

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

422/26/16.03.2009; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 763848/03.10.2008; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 738318/11.06.2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Polonă nr.107, Sector 1, în conformitate cu avizul 

Arhitectului Şef nr.4/1/16/06.02.2008 - R 30.04.2010, cuprins în anexa 1 la prezenta hotărâre şi 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

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

aprobate anterior. 

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

unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite.  

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

(P.U.Z.) Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot 11, sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 3509/335/B/34494/09.11.2009; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Direcţia Generală DezvoltareTeritorială: aviz nr. 

55.811/DGDT/30.09.2009; 

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

3702/304/15.04.2013; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 852445/14.08.2009; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 852284/27.08.2009; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal PUZ – Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 107, lot 11, sector 1, 

în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr.7/1/1/17.12.2008 - R 19.01.2010, cuprins în anexa 1 la 

prezenta hotărâre şi planul de reglementărl urbanistice vizat spre neschimbare, cuprins în anexa 2. 

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

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

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

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

Sectoruului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

PUZ – Str Jandarmeriei nr. 13, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Sectorului 1: certificat de urbanism nr. 1355/32/J/20878/13.08.2012; 

 -Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 3/24.01.2013; 

 -Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia de Urbanism: : aviz preliminar 7/05.03.2013; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 7/15.04.2013; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1160538/31.05.2013; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1132959/922/20.03.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic zonal PUZ – Str. Jandarmeriei nr. 

13, sector 1, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism:avizul Arhitectului Şef nr. 33/10.10.2013 prezentat în anexa 1, planul de reglementări 

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

reprezentând  anexa 3. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 Planul urbanisitic zonal este valabil 5 ani; 

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

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

Bucureşti şi ale Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

PUZ - Str. Gârlei nr. 1C - 1E, sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 502/1147245/23.04.2013; 

 -Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia de Urbanism: : aviz preliminar 26/18.12.2013; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 17/23.04.2014; 

 - Ministerul Culturii – Direcţia pentru cultură a Municipiului Bucureşti: adresa nr. 

345/SMI/09.05.2014; 

 - Ministerul Culturii – Direcţia pentru cultură a Municipiului Bucureşti: certificat de descărcare de 

sarcină arheologică: 3/2014; 

 - Administraţia Naţională Apele Române 3293/23.04.2014; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1211607/17.01.2014; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1193029/13111/12.11.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit 

prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ - Str. Gârlei nr. 1C - 1E, 

sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr.9/27.10.2014, prezentat în anexa 1, planşa de 

reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism 

reprezentând anexa 3. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

aprobate anterior. 

 Art. 4 Planul urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare.  

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

 Art. 6 Direcţii de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi ale Primarului 

Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan UrbanisticZonal (P.U.Z.) 

Str. Dr. Caracaş Constantin nr. 47-49-51, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

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

1569/124/.C./25950/15.10.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia de Urbanism:aviz de oprtunitate nr. 9/21.02.2014; 

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti – Direcţia de Urbanism: aviz preliminar 

8/20.03.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 20/20.05.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1230373/04.04.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1217227/13.02.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism, Planul Urbanistic Zonal P.U.Z. „Str. Dr. Caracaş 

Constantin nr. 47-49-51, Sector 1, Bucureşti în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3 părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 11/17.07.2014, anexa nr. 2- 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul Local de 

Urbanism). 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

Str. Franceză nr. 70, Sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primărla Municipiului Bucurestl: certificat de urbanism nr. 2179/966294/31.12.2010; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1648/1105902/26.11.2012; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 31/13.06.2014; 

 -Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - Direcţia pentru cultură şi Patrimoniu a Municipiului 

Bucureşti: aviz nr. 1178/Z/21.11.2012; 

 - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: autorizaţie pentru cercetare arheologică 

preventivă: 238/2012; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1192173/10.10.2013; 

 - Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1053210/19.01.2012; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Franceză nr. 70, Sector 3, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef (CTATU - M.B.) nr.8/29.10.2013, prezentat în anexa 1 şi cu 

planşa de reglermentărl urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa 2. 

Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea  autorizaţiei  de construire. 

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

Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

PUZ – Str Prinosului nr. 13-15 -17-19, sector 4, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

-Prlmărla Sectorului 4: certificat de urbanism nr. 1339/35.772/21.11.2011; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 23/21.08.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 13/26.04.2013; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1198/ZP/12.12.2013; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 23/22.08.2013;    

-Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1213585/24.01.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1186673/11717/29.11.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit 

prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Str.Prinosului nr. 13-

15-17-19, sector 4, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului Şef nr.1/06.03.2014, prezentat în anexa 1, planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de 

urbanism, reprezentând anexa 3. 

Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

Art. 3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂRE: 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

Str. Sfântul Elefterie nr. 60, sector 5 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului precum şi de documentul de 

planificare a procesului de informare şi consultare a publicului. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului Bucureşti – certificat de urbanism nr. 1618/1181445/19.11.2013; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 10//217.07.2014; 

 -Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1308/Z/13.11.2014. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Sfântul Elefterie nr. 60, sector 5, Bucureşti, în 

conformitate avizul Arhitectului Şef nr. 2/21.01.2015, prezentat în anexa 1 şi planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 

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

reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 
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 Art.3 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

(P.U.Z.) Calea 13 Septembrie nr. 90 , Sector 5 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Prlmărla Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti: certificat de urbanism nr. 200-S/26.02.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 20/16.04.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 31/31/24.07.2014; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 59/23.09.2014;  

 - Ministerul Afacerilor Interne: aviz de principiu nr. 3.849.759/10.10.2014; 

 - Serviciul Român de informaţii: aviz nr. 65.562/ 11.09.2014;   

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1258034/01.08.2014; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1259119/31.07.2014. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea 13 Septembrie nr. 90 , Sector 5 , în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 8/26.02.2015, planşa de reglementări urbanistice vizată 

spre neschimbare şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, anexe care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglemtări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu 

Str.George Georgescu nr. 22 Sector 4 

  

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului  

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului  Bucureşti: certificat de urbanism nr. 495/1231804/10.04.2014; 

- Primăria Municipiului  Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr.11/23.07.2014; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1381/Z/02.12.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 53/01.09.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1268387/8223/16.09.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1259125/10459/05.08.2014. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. George Georgescu nr. 22, sector 4, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr, 05/27.02.2015 prezentat în anexa 1 şi planul de 

reglementări vizat spre neschimbare rezentat în anexa nr. 2 . 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincident ce conţine reglementări diferite 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

(P.U.Z.) Str. Vânători nr. 8, Sector 5 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism  nr. 1527/1186104/29.10.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 15/204.04.2014; 

 -Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr.36/29.08.2014; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1143/Z/15.10.2014;  

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.62/30.09.2014;   

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1276293/17.11.2014; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1262150/23.10.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1999 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Vânători nr. 8, Sector 5, în conformitate cu avizul 

Arhitectului Şef nr. 3/11.02.2015, planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare şi 

Regulamentul Local de Urbanism aferent, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii urbanism coincidente ce conţine reglemtări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

 (P.U.Z .) Drumul Binelui nr. 180B - Lot 3, Sector 4 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

1516/31745/06.12.2012; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 25/03.10.2013; 

 -Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr. 9/25.03.2013; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.46/11.08.2014;   

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1167551/21.06.2013; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1279178/06.11.2014. nr. 

1138060/30.05.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Drumul Binelui nr. 180B -  Lot 3, Sector 4, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 7/24.02.2015 planşa de reglementări urbanistice vizată spre 

neschimbare şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, anexe care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglemtări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 4 vor aduce la prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

(P.U.Z.) Str. Săvineşti  nr. 2 - 4 - 4A, Sector 4, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria sectorului 4 al Municipiului  Bucureşti: certificat de urbanism  nr. 

24717544/26.03.2014; 

  -Primăria Municipiului  Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr.38/25.09.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 39/21.08.2014; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.4/10.02.2015;  

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1279482/31.10.2014; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1289972/22.01.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările  ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal ,,P.U.Z. Plan Urbanistic Str. 

Săvineşti nr. 2 - 4 - 4A, Sector 4, Bucureşti”, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părti componente 

ale docurnentaţiei de urbanism (anexa 1 - avizul avizul Arhitectului Şef nr. 10/03.04.2015, anexa 2 - 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, şi anexa 3 Regulamentul Local de 

Urbanism), anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani.  

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Botorani nr. 6A-6B, sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Sectorului 5 al Municipiului  Bucureşti: certificat de urbanism  nr.59-B/14.01.2014; 

 -Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: adresa nr.67.742122.09.2014; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.55/04.09.2014;  

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1266715/03.10.2014; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 11259706/10624/14.08.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001, republicată, cu modificărlle şi completările ulterioare. 
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I 

I 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Botorani nr. 6A-6B, sector 5, Bucureşti, în 

conformitate cu cu avizul de urbanism nr. 23/1/9/22.07.2009, cuprins în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre şi planul de Reglementări urbanistice vizat spre neschimbare cuprins în anexa nr. 2 

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

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

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la aprobarea 

unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

(P.U.Z.) Str. Drumul Pădurea Neagră nr. 18 - 20, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Sectorului 1 a lMunicipiului Bucureşti:certificat d eurbanism nr.335/38-/.P./5964/14.03.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr.29/20.06.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar 45/18.11.2014; 

 -Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.85/29.12.2014; 

 - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice- Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de 

Vânătoare Bucureşti: aviz nr. 3549/30.07.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz tehnic de consultanţă preliminară de 

circulaţie nr. 307/25.08.2014; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1246819/07.07.2014; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1241435/22.05.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

215/2001, republicată, cu modificărlle  şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal ,,P.U.Z. Str. Drumul 

Pădurea Neagră nr. 18 - 20, Sector 1, Bucureşti”, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părţi 

componente ale documentaţiei de urbanism (anexa 1 - avizul Arhitectului Şef nr.11/23.04.2015, 

anexa 2 - planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, şi anexa 3 Regulamentul Local 

de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

 Art. 5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

B-dul Expoziţiei nr. 24F (fost 22-30/nr. cadastral 262697), sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului.  

 Văzând documentele emise de: 

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

644/12/E/10312/09.05.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 32/22.07.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr.47/10.12.2014; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 15/09.03.2015; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1399861/06.02.2015; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1299091/15555/12.02.2015; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Patrimoniu: adresa nr. 1322793/4416/04.05.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările  ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

republicată; 

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

şi completările ulterioare. 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - B-dul Expoziţiei nr. 24F (fost 22-30/nr. cadastral 

262697),  sector 1 în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 14/02.06.2015 prezentat în anexa nr. 

1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 şi regulamentul 

local de urbanism aferent, reprezentând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

(P.U.D.) Str. Toamnei nr. 71, Sector 2 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Municipiului Bucureşti:certificat  e urbanism nr.1132/11250518/29.07.2014; 

 - Primăria Municipiului  Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr.16/26.11.2014; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.02/27.01. 2015;  

  -Ministerul Culturii-Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr.1417/Z/15.12.2007;      

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1291356/09.01.2015; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1288428/11.12.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

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

 

CONSILIUL CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Toamnei nr. 71, Sector 2, în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 9/17.06.2015 şi cu planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

(P.U.Z.) Str. Dimitrie Onciu nr. 1 - 3, Sector 2 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului  Bucureşti: certificat de urbanism  nr.1463/1184094/22.10.2013; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 42/20.10.2014; 

 -Primăria Municipiului  Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr. 48/22.12.2014; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.5/12.02. 2015;  

  -Ministerul Culturii-Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr.420/Z/12.05.2015; 

 -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1301562/06.02.2015; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1289650/18.12.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Dimitrie Onciu nr. 1 - 3, Sector 2, în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr. 21/31.07.2015 şi cu planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

 (P.U.D.) Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 72 Sector 1 Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului  Bucureşti: certificat de urbanism nr. 505/1215879/11.04.2014; 

 - Primăria Municipiului  Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 6/16.03.2015; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.40/02.06.2015;  

  -Ministerul Culturii-Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr.1384/Z/10.12.2014;      

 -Comisia de coordonare P.M.B. – aviz nr. 1322318/30.04.2015; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1311308/26.02.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 

241/2011 şi H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificărlle şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 72 

Sector 1 Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 10/07.08.2015 şi cu planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare anexe care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

(P.U.Z .) Şoseaua Gherase nr. 66 - 70, Sector 2, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism  nr.309/„G"/19.03.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 02/29.01.2015; 

  -Primăria Municipiului  Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr.16/26.05.2015; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.34/25.05.2015;  

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1341630/26.06.2015; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1321250/14.05.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările  ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B.  nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificărlle şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z .) „Şoseaua 

Gherase nr. 66 - 70, Sector 2, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părti componente ale 

docurnentaţiei de urbanism (anexa 1 - avizul avizul Arhitectului Şef nr. 22/06.08.2015, anexa 2 - 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, şi anexa 3 Regulamentul Local de 

Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

(P.U.Z .) Str. Sevastopol nr. 5, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului  Bucureşti: certificat de urbanism  nr. 74/1202237/14.01.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 4/07.02.2014; 

  -Primăria Municipiului  Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr. 17/14.05.2014; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.14/05.03.2015;  

 -Ministerul Culturii-Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

1272/ZP/13.11.2014; 

 -M.D.R.A.P. - adresa nr. 103.215/12.12.2014;  

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1278244/31.10.2014; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1278241/30.10.2014; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificărlle şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Sevastopol nr. 5, 

Sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 15/08.06.2015, planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare şi Regulamentul Local aferent, anexe care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidentece conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

(P.U.Z .) Str. Nerva Traian nr. 27-33, Sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism  nr.1297/03.09.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 13/27.03.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 01/14.01.2015; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.12/27.02.2015;  

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1340964/26.06.2015; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1206488/12.12.2013; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările  ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B.  nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z Str. Nerva Traian nr. 

27-33, Sector 3, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1,2, şi 3 părţi componente ale documentaţiei 

de urbanism (anexa 1-avizul Arhitectului Şef nr. 23/12.08.2015 anexa 2 - planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa 3 - Regulamentul Local de Urbanism). 

 Art. 2  Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la  

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Câmpul Moşilor nr. 5, sector 2 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de: 

-adresa Aparatului permanent al C.G.M.B. nr. 53001/I.I/13.10.2015, înregistrată la Direcţia 

Urbanism cu nr. 10910/14.10.2015; 

-sentinţa civilă nr. 1276/27.03.2012, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.53001/3/2011 ; 

-certificat de grefă eliberat de către Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 53001/3/2011; 

-adresa Direcţiei Urbanism nr. D.G.D.U.-D.U./3546/16.04.2015, înregistrată la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr.1365/16.04.2015. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism 

nr.1196/172C/07.05.2009; 

 - Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism 

nr.1233/177C/12.05.2009; 

 - Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov: 

adresa nr. 8960/16.12.2009 înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 883189/11.01.2010 

 -Primăria Sectorului 2 al MunicipiuluiBucureşti: adresanr.96574/99007/1109/1111/15.01.2010; 

 - Primăria Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti :adresa nr.32243/18.05.2010; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 594/86829/30.12.2009; 

 -Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: aviz de oportunitate nr.64/30.06.2010; 

 -Direcţia Generală de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană: aviz de oportunitate nr. 

22/03.03.2010; 

 -Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism şi AmenajareaTeritorului: aviz de urbanism 

nr. 5/2/03.03.2010; 

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: aviz nr. 64/2010; 

 - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural 

Naţional a Municipiului  Bucureşti: aviz nr.469/ZP/31.05.2010; 

 - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare 

nr.2733/176/02.08.2010;  
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  -Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 900733/16.04.2010; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 6211/22.03.2010; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

republicată; 

- Hotărârii Consiliului General al Bucureşti nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic 

General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal P.U.Z „Str. Câmpul Moşilor nr. 5 sector 2”, pentru o 

suprafaţă de teren S=3945,45 mp, teren reglementat ce a generat PUZ, proprietate persoane juridice. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, 

amplasamentul ce face obiectul documentaţiei de urbanism se suprapune următoarelor Unităţi 

Teritoriale de referinţă: parţial Zona VI a - spaţii verzi publice plantate şi parţial Zona CB1- zona 

serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate. 

Conform documentaţiei de urbanism "PUZ Sector 2 Municipiul Bucureşti" aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 99/2003, amplasamentul se suprapune Unităţii Teritoriale de 

Referinţă CB1 - zona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate. 

Indicatori urbanistici reglementaţi: 

POTmax= So%; CUTmax= 2,4; Rmaxh = P+5E şi mai multe. 

 Condiţii de construire aprobate :  

 Funcţiuni : comerţ şi birouri.  

 Indicatori urbanistici aprobaţi 

 POTmax = So%; CUTmax =2,8; Rmaxh =3S+P+SE(parter  parţial liber). 

 Art. 2  Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 5 (cinci) ani. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  Plan UrbanisticZonal  

(P.U.Z.) B-dul Metalurgiei nr. 81 C, Sector 4, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

 Văzând documentele emise de: 

 - Primăria Municipiului  Bucureşti: certificat de urbanism  nr. 1111/32986/17.11.2014; 

 - Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 03/29.01.2015; 

  -Primăria Municipiulu  Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr. 17/29.05.2015; 

 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.55/16.07.2015;  

  -Comisia de coordonare a P.M.B. – aviz nr. 1338249/14.06.2015; 

 -Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1331597/21.05.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 şi 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 



103 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal P.U.Z B-dul Metalurgiei nr. 

81 C, Sector 4, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1, 2, şi 3 părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism (anexa 1-avizul Arhitectului Şef nr. 24/19.08.2015, anexa 2 - planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa 3 - Regulamentul Local de Urbanism). 

 Art. 2  Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la  

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

Bucureşti vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal Str. Teiuş nr. 121B, Sector 5 Bucureşti 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/29.10.2010 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Termenul de valabilitate al documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Str. 

Teiuş nr. 121B, Sector 5 Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/29.10.2010 se 

prelungeşte până la data aprobării unei alte documentaţii de urbanism modificatoare. 

 

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

București din data de 15.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.12.2015 

Nr. 258 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Pieptea Cornel și  

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului  

București 

 

În baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al 

Municipiului București; 

Având în vedere demisia domnului Pieptea Cornel, înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu 

nr. 4876/6/27.11.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr.5158/02.12.2015; 

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

statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 alin. (1) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 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 Pieptea Cornel, ca 

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

Municipiului Buucrești. 

 

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

București din data de 22.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 259 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al  Municipiului București al domnului Dumitrescu Florin Alexandru  

 

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 27/07.12.2015 înregistrată Ia Cabinet 

Secretar General cu nr. 4958/6/08.12.2015 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 

5258/08.12.2015, prin care se propune domnul Dumitrescu Florin Alexandru pentru funcția de 

consilier; 

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

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

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

București al domnului Dumitrescu Florin Alexandru, pe locul rămas vacant în urma încetării 

mandatului domnului Pieptea Cornel. 

 

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

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 260 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea unui consilier din cadrul C.G.M.B să exercite atribuțiile  

viceprimarului desemnat în funcția de Primar General al Municipiului București 

 

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

Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic și al Direcției Asistență 

Tehnică și Juridică; 

În baza procesului-verbal al Comisiei de numărare a voturilor privind delegarea unui consilier 

din cadrul C.G.M.B.să exercite atribuțiile viceprimarului desemnat în funcția de Primar General al 

Municipiului București; 

Cu respectarea prevederilor art. 11 din anexa Ia Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 72 alin. (2) coroborat cu art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se deleagă domnul consilier Raicu Mircea Cristian din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Buucrești să exercite atribuțiile viceprimarului desemnat în funcția de Primar General al 

Municipiului București. 

 

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

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 261 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenței  

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Juridic; 

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

București; 

 Luând în considerare Dispoziția Primarului General nr. 2018/16.12.2015; 

 Ținând cont  de adresa lnspectoratului pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București- Ilfov 

nr. 5418161/04.12.2015; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 787/2002 privind aprobare Regulamentului de organizare și funcționare a  Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) și art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se vacantează locul ocupat de doamna Câmpurean Mariana ca reprezentant al 

comunității în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București. 

 Art. 2 Se validează domnul general de brigadă Pop Gheorghe - Inspector Șef al Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Municipiului București, în locul domnului Guță Mihai Mirel. 

 Art. 3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012, se modifică în mod corespunzător. 

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

București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 22.12.2015. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 262  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

  Secretar general 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului București nr. 262/22.12.2015 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Municipiului București, pentru următoarele motive: 

 Proiectul de hotărâre s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General al 

Municipiului București din data de 22.12.2015, Ia punctul nr. 4. În timpul dezbaterilor pe marginea 

proiectului de hotărâre s-a formulat  un amendament de către un consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București care a schimbat forma inițială a articolului 1. 

 Inițial, articolul 1 al proiectului de hotărâre pus de către Primarul General al Municipiului 

București pe ordinea de zi, proiect redactat de către Direcția Juridic în calitate de direcție inițiatoare, 

prevedea următoarele: 

 "Art. 1 Se valideaza domnul Tudor Toma ca reprezentant al comunității în cadrul Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București, în Iocul doamnei Câmpurean Mariana.'' 

 În preambulul hotărârii se observa că este invocată Dispoziția Primarului General nr. 

2018/16.12.2015. În articolul 1 din dispoziție se menționează următoarele: 

 "Art.1 Se desemnează ca reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică domnul Tudor Toma, în locul doamnei Câmpurean Mariana." 

 În urma amendamentului formulat de către consilier articolul 1 are următoarea formă: 

 "Art.1 Se vacantează locul ocupat de doamna Câmpurean Mariana ca reprezentant al 

comunității în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București."; Or, vacantarea 

locului de care se vorbște în hotărâre s-a realizat prin efectele DPG-ului mai sus-menționată. 

 Prin urmare, articolul 1 al hotărârii așa cum a fost amendat nu respectă Dispoziția P.G. nr. 

2018/16.12.2015, care este emisă în aplicarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 17 alin. (2): 

 ” (2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din șeful Direcției generale de 

poliție a municipiului București sau al inspectoratului de poliție județean, un reprezentant al Corpului 

Național al Polițiștilor, subprefect, 6 consilieri desemnați de Consiliul General al Municipiului 

București, respectiv de consiliul județean, 3 reprezentanți ai comunității desemnați de primarul 

general al municipiului București, respectiv de președintele consiliului județean, șeful Direcției 

generale de jandarmi a municipiului București sau al inspectoratului județean, șeful lnspectoratului 

pentru Situații de Urgență al Municipiului București sau șeful inspectoratului pentru situații de urgență 

județean și, după caz, șeful poliției locale din municipiul reședință de județ." 
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 În consecință, hotărârea nr. 262 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului 

București în cadrul ședinței ordinare din data de 22.12.2015, fără respectarea Legii nr. 218/2002, 

republicată și actualizată. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetuluiAutorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice  

(AMRSP) pe anul 2016 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureșt și raportul 

de specialitate comun al Direcției Generate lnfrastructură și Servicii Publice și Autorității Municipale 

de Reglementare a Serviciilor Publice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice și 

avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 pentru aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități 

publice din răspunderea Municipiului București; 

-Actului Adițional nr. 10/22.11.2013 Ia Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent  și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire Ia furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiu 

lBucurești, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.nr.245/26.09.2013; 

-Contractului de Concesiune Partea a IV a - Tariful, cât și prevederile Clauzei 13.5 - cu privire Ia 

încasarea și plata cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), S.C. Apa Nova 

București S.A., RADET București, RATB, operatorii serviciului de transport persoane în regim de taxi, 

S.C. Luxten Lighting S.A. și operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul București vor aduce la 

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

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a proiectului cod 

SMIS 31312 "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de 

copii dr. Victor Gomoiu" și aprobarea finanțării de Ia bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a 

costurilor suplimentare conexe aferente acestuia 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția Management Proiecte și Finanțări 

Externe; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție 

socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

În baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr.3470/12.07.2007. 

Având în vedere: 

-ContractuI de finanțare nr. 3381/12.10.2012, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - AMPOR, Agenția 

pentru Dezvoltare Regională București - llfov - Organism lntermediar pentru POR și UAT Municipiul 

București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea 

proiectului nr. 31312 intitulat "Reabilitarea, modernizrea și echiparea ambulatoriului integrat al 

Spitalului clinic de copii dr. Victor Gomoiu" și actele adiționale Ia acesta; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 148/19.07.2010 privind aprobarea proiectului Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de copii dr. Victor Gomoiu" și a 

cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/29.10.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții "Realizare racordare Ia utilități a instalațiilor și amenajarea exterioară a 

ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de copii Dr. Victor Gomoiu"; 

-lnstrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei 

contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia; 

-Hotărârea de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în 

perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul 

de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art.41 alin. (1) și alin. (2) și art.49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare. 
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Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-

O1-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după  expirarea perioadei 

de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013. 

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a 

proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de copii 

dr. Victor Gomoiu" cod SMIS 31312. 

Art. 2 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local al tuturor costurilor neeligibile și a cheltuielilor 

suplimentare conexe, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în 

vederea asigurării funcționalității acestuia. 

 Art. 3 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de copii dr. Victor Gomoiu" cod 

SMIS 31312, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea 

asigurării funcționalității acestuia. 

Art.4 Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului București pentru anul 2016 a valorii 

de 55.548 lei necesară finalizării proiectului în termenul menționat Ia art. 3, reprezentând costuri 

neeligibile în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al 

Spitalului clinic de copii dr. Victor Gomoiu". 

Art.5 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local, prin bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București, a costurilor suplimentare conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de copii dr. Victor Gomoiu", a sumei de 10.500 lei 

în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării 

funcționalității acestuia. 

Art.6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul clinic de copii dr. Victor 

Gomoiu și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor efectua toate 

demersurile necesare în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în 

vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art.7 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare 

finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de investiții. 

Art.8 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, Spitalul clinic de copii dr. Victor Gomoiu vor aduce Ia 

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

București din data de 22.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 264 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a proiectului cod 

SMIS 15733 Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf și cod SMIS 15796 Consolidare, 

restaurare și conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu și aprobarea finanțării de Ia 

bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente acestuia 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism - UIP 

Monumente; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei patrimoniu și avizul 

Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr.3470/12.07.2007. 

Având în vedere: 

-Contractele de finanțare nr. 2674/08.02.2012, nr. 2214/07.10.2011 încheiate între Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice) - AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București - llfov - Organism lntermediar 

pentru POR și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR 

pentru implementarea proiectelor nr. 15.733 intitulat Consolidare, restaurare și conservare Arcul de 

Triumf și nr. 15796 intitulat Consolidare, restaurare și conservare Observatorul Astronomic Vasile 

Urseanu și actele adiționale Ia acestea; 

-lnstrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei 

contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia; 

-Hotărârea de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în 

perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul 

de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 397/16.12.2009 privind aprobarea proiectului "Consolidare, restaurare 

și conservare Arcul de Triumf" și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare 

nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritară 5, Domeniul major 

de intervenție 5.1; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 398/16.12.2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "Consolidare, restaurare și conservare Arcul de 

Triumf"; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 401/16.12.2009 privind aprobarea proiectului "Consolidare, restauare 

și conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu" și a cheltuielilor legate de proiect, pentru 
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solicitare finanțare nerambursabilă prin programul Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritară 5, 

Domeniul major de intervenție 5.1; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 402/16.12.2009 aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului "Consolidare, restaurare și conservare 

Observatorul Astronomic Vasile Urseanu"; 

-Art.41 alin. (1) și alin. (2) și art.49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-

O1-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după  expirarea perioadei 

de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013. 

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a 

proiectelor Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf cod SMIS 15733 și Consolidare, 

restauare și Conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu cod SMIS 15796. 

Art. 2 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local al tuturor costurilor neeligibile și a cheltuielilor 

suplimentare conexe, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în 

vederea asigurării funcționalității acestuia. 

 Art. 3 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare proiectelor Consolidare, 

restaurare și conservare Arcul de Triumf cod SMIS 15733 și Consolidare, restauare și Conservare 

Observatorul Astronomic Vasile Urseanu cod SMIS 15796, în scopul îndeplinirii integrale a 

obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art.4 Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului București pentru anul 2016 a 

valorilor necesare finalizării proiectelor în termenul menționat Ia art. 3, reprezentând costuri 

neeligibile în cadrul proiectelor Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf cod SMIS 

15733 în valoare de 9.138.448,08 lei și Consolidare, restaurare și conservare Observatorul 

Astronomic Vasile Urseanu cod SMIS 15796 în valoare de 4.442.358,59 lei. 

Art.5 UIP monumente – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții și direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General vor efectua toate demersurile necesare în scopul 

îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor menționate la art. 1 și în vederea 

asigurării funcționalității acestuia. 

Art.6 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare 

finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de investiții. 
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Art.7 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 265 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și 

Registrul de evidență a garanțiilor locale 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Management Proiecte și 

Finanțări Externe; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Pct. 9 din Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin 

Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.1059/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin., art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Pentru a ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ- 

teritoriale municipiul București și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ- 

teritoriale municipiul București, conform legislației în vigoare, se numește doamna Popescu 

lsabela-șef serviciu în cadrul Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe din aparatul de 

specialitate al Primarului General al Municipiului București. 

 Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.11.2002 privind 

numirea persoanei cara va conduce evidența datoriei publice locale și a garanțiilor locale se abrogă. 

 Art. 3 Primarul General al Municipiului București, și direcțiile de specialitate, din cadrul Primăriei 

Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 266  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind suplimentarea, din bugetul local, a subvenției pentru energie  

termică Ia populație pe anul 2015 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Economice-Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea, din bugetul local, a subvenției pentru energia termică la 

populație, din bugetul local, cu 47.233 mii lei. 

Art. 2 Se aprobă modificările în bugetul Primăriei Municipiului București și lista obiectivelor de 

investiții anexă la buget și modificările în bugetul Administrației Străzilor conform anexei 1 la prezenta 

hotărâre și lista obiectivelor de investiții a Administrației Străzilor, anexă la bugetul instituției, conform 

anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Anexele nr. 1* și nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Vărsămintele din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare se modifică 

corespunzător. 

Art.5 Primarul General și direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului București vor include 

modificările din prezenta hotărâre în bugetul local al Municipiului București și anexele sale pe anul 

2015 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 267 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2015 

a Spitalului Colentina 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Economice-Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții a Spitalului Colentina pe anul 2015 

conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul General al Municipiului București și aparatul său de specialitate vor include 

modificările din prezenta hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2015 și anexele 

acestuia. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 268 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Buucrești 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 includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a proiectului 

„Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului" și aprobarea finanțării de Ia bugetul local a tuturor 

costurilor neeligibile aferente acestuia 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi Drumuri și 

Sistematizarea Circulației; 

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și raportul Comisiei economice, 

buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr. 3470/12.07.2007; 

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr. 3536/26.10.2012 și Actul adițional nr.1 Ia acesta, încheiat Ia data 

de 22.12.2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice)- AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Bucureși-llfov 

Organism lnterrnediar pentru POR și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării 

nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră 

Piața Sudului"; 

 - Hotărârea C.G.M.B. nr. 315/17.11.2010 privind aprobarea proiectului „Modernizare 

infrastructură rutieră Piața Sudului"; pentru solicitare de finanțare nerambursabilă prin Programul 

Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenție 2.1; 

 - Hotărârea C.G.M.B. nr. 316/17.11.2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Modernizare infrastructură rutieră Piața 

Sudului"; 

-lnstrucțiunea nr. 144/10.12.2015 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice (AMPOR) pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de 

finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a 

obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia; 

-Hotărârea de Guvern nr. 678/19.08.2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate 

în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 

Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.41 alin. (1) și alin. (2) și art.49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-

O1-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după  expirarea perioadei 

de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013. 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a 

proiectului „Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului" cod SMIS 34787. 

Art. 2 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local al Municipiului București a tuturor costurilor 

neeligibile în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării 

funcționalității acestuia. 

 Art. 3 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Modernizare 

infrastructură rutieră Piața Sudului" cod SMIS 34787, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și 

indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art.4 Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului București pentru anul 2016 a valorii 

de 108.739.719,17 lei necesară finalizării proiectului „Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului" 

în termenul menționat Ia art. 3, reprezentând costuri neeligibile în cadrul proiectului „Modernizare 

infrastructură rutieră Piața Sudului". 

Art.5 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nr. 3536/26.10.2012 

aferent proiectului „Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului" în vederea prelungirii perioadei 

de implementare a acestuia până la data de 30.06.2016. 

Art.6 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare 

finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de investiții. 

Art.7 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 22.12.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 269 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a proiectului  

cod SMIS 31386 "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" și 

aprobarea cheltuielilor finanțării de Ia bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor 

suplimentare conexe aferente acestuia 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de 

specialitate al Direcției Generate de Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări 

Externe - UIP POR AXA 5 DMI 5.2; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

În baza Programului Operțtional Regional 2007 - 2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr. 3470/12.07.2007; 

Având în vedere: 

-Contractul de finantare nr. 3634/12.02.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - AMPOR, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională București - llfov - Organism lntermediar pentru POR și UAT Municipiul București 

privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului nr. 31386 

intitulat „Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor) ”și actele adiționale 

Ia acesta; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 307/2010 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, 

pentru finanțarea nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 5 

Domeniul major de iintervenție 5.2; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 308/2010 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a 

indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei 

(și zona adiacentă lor)" ; 

-lnstrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei 

contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia; 

-Hotărârea de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în 

perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de 

Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art.41 alin. (1) și alin. (2) și art.49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-O1-

Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de 

implementare/eligibilitate a POR 2007-2013. 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a 

proiectului „Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor) ”, cod SMIS 

31386. 

Art. 2 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local al tuturor costurilor neeligibile și eligibile și a 

cheltuielilor suplimentare conexe, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în 

vederea asigurării funcționalității acestuia. 

 Art. 3 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Amenajare Circuit 

Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor) ”, cod SMIS 31386, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art. 4 Se aprobă includerea în bugetul local al municipiului București pentru anul 2016 a valorii de 

77.593.894,16 lei necesară finalizării proiectului în termenul menționat la art. 3, reprezentând costuri 

neeligibile în cadrul proiectului „Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă 

lor) ”. 

Art.5 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 4.076.500 lei, reprezentând cheltuieli 

suplimentare conexe, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea 

asigurării funcționalității acestuia. 

Art.6 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General vor efectua toate demersurile necesare în scopul îndeplinirii integrale a 

obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art.7 Se imputernicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, 

de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare implementarii 

proiectului. 

Art.8 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București 

din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 270 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind includerea în lista de investiții a municipiului București pentru anul 2016 a proiectului cod 

SMIS 31313 „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de 

Ortopedie Foișor” și aprobarea finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a 

costurilor suplimentare conexe aferente acestuia 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe – Direcția Generală de 

Dezvoltare și Investiții; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și raportul Comisiei economice, buget, 

finanțe, din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr.3470/12.07.2007. 

Având în vedere: 

-ContractuI de finanțare nr. 3949/15.11.2013, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - AMPOR, Agenția 

pentru Dezvoltare Regională București - llfov - Organism lntermediar pentru POR și UAT Municipiul 

București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea 

proiectului nr. 3949 intitulat "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al 

Spitalului Clinic de Ortopeddie Foișor" și actele adiționale Ia acesta; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 115/2010, completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 149/2010 prin care a fost 

aprobată documentația tehnico-economică pentru proiectul privind aprobarea proiectului 

"Reabilitarea, modernizrea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie 

Foișor", în vederea obținerii finanțării investiției prin POR 2007-201 - Axa prioritară 3,- Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1; 

-Hotararea C.G.M.B. nr. 116/2010 completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 150/2010 a fost aprobat 

proiectul "Reabilitarea, modernizrea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de 

Ortopedie Foișor" în valoare de 22.339.558,39 lei, inclusiv T.V.A. în vederea cofinanțării prin 

Programul Operațional regional 2007-2013, precum și contribuția proprie a municipiului București la 

finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiect; 

-lnstrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei 

contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia; 

-Hotararea de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 

2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de 

Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare; 
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-Art.41 alin. (1) și alin. (2) și art.49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-

O1-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după  expirarea perioadei 

de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2016 a 

proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de 

Ortopedie Foișor" cod SMIS 31313. 

Art. 2 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local al tuturor costurilor neeligibile și a cheltuielilor 

suplimentare conexe, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în 

vederea asigurării funcționalității acestuia. 

 Art. 3 Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea, 

modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor" cod SMIS 

31313, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării 

funcționalității acestuia. 

Art.4 Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului București pentru anul 2016 a valorii 

de 21.847.988,81 lei necesară finalizării proiectului în termenul menționat Ia art. 3, reprezentând 

costuri neeligibile în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului 

integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor". 

Art.5 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local, prin bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București, a costurilor suplimentare conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor", în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art.6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic de Ortopedie 

Foișor și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor efectua toate 

demersurile necesare în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în 

vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art.7 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare 

finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de investiții. 

Art.8 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, 

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 22.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 271 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea scutirilor Ia plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri și a taxelor pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor și autorizațiilor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare în Municipiul București, începând cu anul 2016 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Economice- Direcția Venituri; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2), art. 464 alin. (2), art. 476 alin. (2), precum și art. 

495 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat și completat de Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.50/2015, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Începând cu anul 2016 se aprobă scutirea Ia plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri și a 

taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor prevăzute în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Începând cu anul 2016 se aprobă Procedura-cadru privind acordarea scutirilor Ia plata 

impozitului/taxei pe clădiri/terenuri și a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor 

prevăzută în anexa nr. 2 

 Art. 3 Cererile și acordarea scutirilor prevăzute la art. 1 se depun și se soluționează de către 

Direcțiile de Impozite și Taxe Locale ale sectoarelor Municipiului București. 

 Art.4 Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor aproba, în termen de 90 de zile proceduri proprii 

de acordare a scutirilor aprobate prin prezenta hotărâre. 

 Art.5 Anexele nr. 1* și nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucure§ti, precum și Direcțiile de lmpozite și Taxe Locale ale sectoarelor 1 - 6 vor aduce Ia 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Primariilor sectoarelor 1 - 6, Directiilor de lmpozite și Taxe 

Locale ale sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București și ale 

Primăriilor sectoarelor 1-6. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B.nr. 77/2012 privind constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 45 alin. (5), precum şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 se completează după cum urmează: 

 a) Comisia pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice se 

completează cu: 

 1. Doamna Stoican Vichi Ştefania 

 2. Domnul Dumitrescu Florin Alexandru 

 b) Comisia pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali se 

completează cu: 

 1. Doamna Stoican Vichi Ştefania 

 2. Domnul Dumitrescu Florin Alexandru 

 Art. II Litera b) a art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 se completează după cum 

urmerază: 

 ”7. Comisia pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice 

 8. Comisia pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali”. 

 Art. III Punctele 6 şi 7 de la lit. a) a art. 3 din Hotărârea CGMB nt. 77/2012 se elimină. 

 Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 rămân neschimbate. 

 Art. V Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012, co modificcările   şi completările ulterioarer, se 

completează cu prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 22.12.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 22.12.2015 

Nr. 273 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul 

de Direcţiei Generale Economice- Direcţia Buget; 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificărlle şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă modificările în bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2015 conform anexei 1 Ia 

prezenta hotărâre. 

Art. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii a Regiei Autonome de Distributie a Energiei 

Termice conform anexei 2 Ia prezenta hotărâre. 

Art.3 Anexele nr. 1* şi nr. * fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Vărsămintele din secţiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare se modifică 

corespunzător. 

Art. 5 Primarul General şi direcţiile de specialitate din Primăria Municipiului Bucureşti vor 

include modificările din prezenta hotărâre în bugetul Municipiului Bucureşti şi anexele4 sale pe anul 

2015. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 29.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.12.2015 

Nr. 274 

 

*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  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  

iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree,,  ccoonnssoolliiddaarree  şşii    

rreessttaauurraarree  llăăccaaşşuurrii  ddee  ccuulltt  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii;  

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii  nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/30.09.2013 

privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, 

Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1; 

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi 

Consiliul Local al Sectorului 1;  

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) şi  art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul 

Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, 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. (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii şi Direcţia  Management Economic vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        207 

 Data:     17.12.2015 

  



138 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRAARREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  uunnoorr  oobbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  

ccaaddrruull  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  rreeaabbiilliittaarree  tteerrmmiiccăă  aa  iimmoobbiilleelloorr  ddiinn    sseeccttoorruull  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii;  

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii  nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) şi  art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/ 2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul 

Programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr.1, care fac parte 

integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii şi Direcţia  Management Economic vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        208 

 Data:     17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  „„SSttuuddiiuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree  aa    

lluuccrrăărriilloorr  ssuupplliimmeennttaarree  aassoocciiaattee  rreeaabbiilliittaarriiii  bbllooccuurriilloorr  ddee  llooccuuiinnţţee  SSeeccttoorruull  11,,  BBuuccuurreeşşttii””  

  

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Investiţii;  

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii  nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) şi  art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi „Studiului de evaluare a lucrărilor 

suplimentare asociate reabilitarii blocurilor de locuinţe Sectorul 1, Bucureşti”, 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. (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii şi Direcţia  Management Economic vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        209 

 Data:     17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie  

„C.I.A. Sf. Elena - Reparație capitală învelitoare” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență 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 și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) şi ale art.115, alin.(1), lit.b)din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „C.I.A. Sf. Elena - 

Reparație capitală învelitoare”, 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. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al 

Sectorului 1 din data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        210 

 Data:     17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Lucrări de 

reparații capitale fațadă și învelitoare Pavilion 4 – C.S.S. Sf. Ecaterina” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență 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 și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) şi ale art.115, alin.(1), lit.b)din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de reparații 

capitale fațadă și învelitoare Pavilion 4 – C.S.S. Sf. Ecaterina”, 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. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        211 

 Data:     17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Consolidare, 

remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mandardat+scară exterioară metalică”, 

 pentru imobilul situat în str. Pajurei nr. 15, sector 1, București 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență 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 și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) şi ale art.115, alin.(1), lit.b)din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, 

remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mandardat+scară exterioară metalică”, pentru imobilul 

situat în str. Pajurei nr. 15, sector 1, București, 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. 

 



145 

 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        212 

 Data:     17.12.2015 

 

 

  



146 

 

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; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 19 şi art.20, alin.(1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 51/2006 

pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 

și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin Ordonanţa de Urgenţa 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 adresei nr. 117401/09.12.2015 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind Decizia nr. 5648/09.12.2015 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti privind repartizarea cotelor 
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defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de adresa nr. 450684/09.12.2015 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 07.12.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018 ; 

 Conform adresei nr. 120019/16.12.2015 transmisǎ de cǎtre Activitatea de Trezorerie și 

Contabilitate Publicǎ a Municipiului București, privind Decizia nr. 5698/16.12.2015 a directorului 

general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adǎugatǎ pentru sectoarele 1-6 ale Municipiului București; 

 Având în vedere adresa nr. 123/05.12.2015 transmisǎ de cǎtre Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vȃrstnice privind transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap ȋn anul 2015; 

 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 1.350.946,61 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.042.452,93 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 308.493,68 mii lei. 

 

  Art. 2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.304.642,61 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.168.524,40 mii lei, conform anexei nr.1.1 

(1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.012.821,55 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 155.702,85 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii sunt în sumă de 26.379,33 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3 și sunt repartizate pe 

secţiuni, astfel: 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.451,98 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 927,35 mii lei. 

 

 Veniturile din împrumuturi externe pe anul 2015 sunt în sumă de 107.664,57 mii, conform 

anexei 1.5, şi sunt repartizate pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 107.664,57 mii lei; 

 

 Veniturile din împrumuturi interne pe anul 2015 în sumă de 56.231,49 mii lei  se 

diminueaza cu 54.157,18 mii lei devenind 2.074,31 mii lei. Tragerile pana la valoarea completa a 

creditului (56.231,49 mii lei) se vor face in anul 2016 (37.131,28 mii lei) si 2017 (17.025,90 mii lei). 

 

Veniturile sunt repartizate pe sectiunea de dezvoltare, conform anexei 1.6.1:  

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 2.074,31 mii lei;  

 

 Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 sunt în 

sumă de 1.350.946,61 mii lei si sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 1.210.629,00 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.210.629,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.012.821,55 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 197.807,45 mii lei. 

 

(2)       66.850,47 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 50.589,69 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 16.260,78 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

             (3)     24.088,20 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.415,50 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 672,70 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);  
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             (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, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

            (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, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

            (6)    33.269,00 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 12.830,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2);  

 

 (7)    416.312,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 365.861,00 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 50.451,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1); 

  

(8)    46.450,23 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

                  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.466,83 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.983,40 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1); 

 

   (9)   119.298,61 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 105.652,19 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.646,42 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3); 

 

            (10)    121.643,35 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 117.111,35 mii lei; 

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.532,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 

           (11)  176.808,19 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

               - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 119.634,72 mii lei; 
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   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 57.173,47 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5 ; 1.2.1.10.6); 

 

           (12)   160.590,97 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 154.544,13 mii lei; 

      -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.046,84 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3); 

 

           (13)   20,00 mii lei pentru Combustibili si energie capitolul 81.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 20,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1); 

 

           (14)   14.775,98 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 11.682,14 mii lei; 

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.093,84 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.13 (1.2.1.13.1 ; 1.2.1.13.2); 

 

           (15)  2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei; 

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.14 (1.2.1.14.1). 

  

  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 30.570,13 mii lei se majoreaza cu 8,60 mii lei devenind 30.578,73 

mii lei, conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

(1) 30.578,73 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.631,38 mii lei; 
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- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 947,35 mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1; 

 

(2)       17.060,73 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

       -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.513,38 mii lei;  

                - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 547,35 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.4.1.1 (1.4.1.1.1); 

 

(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, nerectificandu-se ; 

 

   (4)      10.668,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din 

care: 

             -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.268,00 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 400,00 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 finanțat din excedentul anilor precedenți, 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 

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.  
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 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2015 în sumă de 107.664,57 mii lei se 

rectificǎ rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei 1.5, şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează:     

 

(1)     107.664,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei 

1.5.1, 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, conform 

anexei 1.5.1.1. (1.5.1.1.1). 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2015 în sumă de 56.231,49 mii lei  se diminuează 

cu 54.157,18 mii lei devenind 2.074,31 mii lei. Tragerile până la valoarea completă a creditului 

(56.231,49 mii lei) se vor face in anul 2016 (37.131,28 mii lei) si 2017 (17.025,90 mii lei). 

Bugetul este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei 1.6, după cum urmează:     

  

(1)     2.074,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, conform anexei 

1.6.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 2.074,31 mii lei;  

 

    (2)   2.074,31  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

conform anexei 1.6.1.1. 

 

Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 306.191,65 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-  195.505,45 mii lei – bugetul local; 

   -   107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

       -          947,35 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii; 

       -       2.074,28 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

Art.5. (1) 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 Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional 

Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, precum 

şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 
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prezentei hotărâri. 

 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        213 

 Data:     17.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1                                                                                                   

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuţţiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  llaa  ddaattaa  ddee  3300  nnooiieemmbbrriiee  22001155  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

Ţinând seama de art.49, alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare 

a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 19/13.02.2015 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a). art.81, alin.(2), lit.d) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă  execuţia  bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.11.2015, conform anexelor :  

Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ; 

            Cheltuieli, conform anexelor nr.2 ; nr.2.1 ; nr.2.2 ; nr.2.3; nr.2.4; nr.2.5; nr.2.6; nr.2.7; nr.2.8; 

nr.2.9; nr.2.10; nr.2.11; nr.2.12; nr.2.13; nr.2.14; nr.2.15; nr.2.16; nr.2.17; nr.2.18; nr.2.18.1; nr.2.18.2; 

nr.2.18.3; nr.2.18.4; nr.2.18.5; nr.2.19; nr.2.20; nr.2.21; nr.2.22; nr.2.23; nr.2.24; nr.2.25; nr.2.26; 

nr.2.27; nr.2.28; nr.2.29; nr.2.30; nr.2.31. 
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Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.11.2015, conform anexelor : 

          Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3) ;  

          Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. ; nr. 4.1 ; nr. 4.2 ; nr. 4.3 ; 

Art.3. Se aprobă  execuţia  bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.11.2015, conform anexei nr. 5 ; nr. 5.1 ; 

Art.4. Se aprobă  execuţia  bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.11.2015, conform anexei nr. 6 ; nr. 6.1; nr. 6.2 ; 

Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1 şi  serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

               (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        214 

 Data:     17.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR  1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/26.11.2015 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/11.12.2014 privind  

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind  

aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a  

blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București  

pentru perioada 2013 - 2014 

 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), lit.b), art.49, 

art.63, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.c), art.81, alin.(2), lit.d), precum și ale art.115, alin.(1), lit.b), 

alin.(3), alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) și g) și art.61, alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În concordanță cu  prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  României nr. 

18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind 

aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina 

asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente 

lucrărilor de intervenție la blocurile de locuinte de pe  raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului 

București; 

În concordanță cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de: 

a) expunerea de motive a Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa de 

inițiator; 

b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic împreună cu Direcția 

Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

c) raportul  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 
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Constatând necesitatea de a adăuga noi blocuri de locuințe în cadrul programului local 

multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al 

Municipiului București; 

   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTARĂȘTE: 

 

Art.1. Se  înlocuiește  Anexa  nr.1  a  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului  1 nr. 

187/26.11.2015 pentru modificarea Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului  1 nr. 

218/11.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 

privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor 

de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 – 2014, cu Anexa nr. 1, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

187/26.11.2015 rămân nemodificate. 

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții se 

însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 

Municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului 

Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        215 

 Data:     17.12.2015 

 

  

http://www.primariasector1.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 188/26.11.2015 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014, 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 

privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului 

București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, 

în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea 

asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București 

 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), lit.b), art.49, 

art.63, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.c), art.81, alin.(2), lit.d), precum și ale art.115, alin.(1), lit.b), 

alin.(3), alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) și g) şi art.61, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a 

atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de 

utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a  exercițiului bugetar și ale 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale Sectoarelor 1 – 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor 

interne și externe pentru investiții; 

 Ținând seama de dispozițiile Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  României nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  României nr. 

18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare; 

 Ținând seama de Hotărărea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea 

preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina 

asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 
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 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente 

lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului 

București; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 pentru 

aprobarea programului multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București in perioada 2013-2014, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 161/20.10.2014, nr. 

219/11.12.2014 şi nr. 188/26.11.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al 

municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza 

garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective 

de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al 

Municipiului București; 

 Potrivit prevederilor art.14, lit.(c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la 

contracte sau convenții; 

Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului 

București, în calitatea sa de inițiator; 

b)  raportul    de    specialitate   întocmit  de  către  Direcția  Management  Economic 

împreună cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

      c)     raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  

a Consiliului Local al Sectorului 1; 

 d) oferta indicativă transmisă de către reprezentații Băncii Europene de Investiții 

înregistrată sub nr. 33476/07.11.2012. Banca Europeana de Investitii a aprobat pentru Sectorul 1 al 

Municipiului Bucuresti o finantare externa rambursabilă în sumă totală de până la 136.500.000 Euro 

care va fi acordată prin încheierea mai multor contracte de finanţare distincte; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului 1:  
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 1. nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 2. nr. 237/22.11.2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de 

investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 3. nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 4. nr. 87/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.   

229/31.10.2012  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenți  unor obiective  de  

investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1, 

 5. nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 6. nr. 88/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.   

231/08.11.2012  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenți  unor obiective  de  

investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1, 

 7. nr. 126/28.08.2014 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de 

investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 8. nr. 39/26.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective  

de  investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1, 

 9. nr. 93/29.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective  

de  investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1; 

 10. nr. 56/27.03.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1; 

 11. nr. 207/17.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor 

obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1; 

 12. nr. 208/17.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți „Studiului de 

evaluare a lucrărilor suplimentare asociate reabilitării blocurilor de locuințe din sectorul 1”. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1.  Se  înlocuiește  Anexa  nr.1  a  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului  1 nr. 

188/26.11.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014, 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea 

contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe 

în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în 

vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a 
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blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București cu Anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii   Consiliului   Local   al   Sectorului   1 nr. 

188/26.11.2015 rămân nemodificate.  

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții se 

însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 

municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului 

municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        216 

 Data:     17.12.2015 

 

  

http://www.primariasector1.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  ppee  aannuull  22001155  

aall  SS..CC..  CCEETT  GGRRIIVVIIŢŢAA  SS..RR..LL..  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate nr.1351/14.12.2015 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile art.58, alin.(1), lit.c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi complectările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ 

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o partipaţie majoritară, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia; 

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) şi art.115, alin.(2), lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetulului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC CET 

GRIVIŢA SRL, conform Anexelor nr. 1-8, care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Primarul sectorului 1, S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. şi Direcţia Management Economic 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        217 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  șșii  mmooddiiffiiccaarreeaa  șșii  ccoommpplleettaarreeaa    aarrtt..  3355  aall  AAnneexxeeii  nnrr..  33  ––  

RReegguullaammeennttuull  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall    

PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aall  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  --  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  110022//  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 activităților instituțiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 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 și completările ulterioare; 

             Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Potrivit prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

            Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 

           Potrivit prevederilor Legii nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 35/2015 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvrnului nr. 83/2014 privind 
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salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1091/2014 - pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 – reglementarea unor măsuri 

bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București, nr. 102 din 28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului 

de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate 

Consiliului Local sector 1, cu modificările și completările ulterioare.  

În vederea aplicării prevederilor imperative ale Ordonanței de urgență 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 și completările ulterioare, să se 

încadreze în numărul maxim de posturi stabilit conform adresei Instituției Prefectului Municipiului 

București nr. 4766 din 18.03.2015 înregistrată sub nr. 431 din 24 .03.2015 precum și a adresei 

Instituției Prefectului Municipiului București 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 București, prevăzută în anexa la Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.63/2010, rămâne cel stabilit prin Ordinul prefectului municipiului București 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 ; 

Adresa Primăriei sectorului 1 nr. 281/10.03.2015, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului 

Municipiului București sub nr. 4433/11.03.2015 pivind valoarea proiectelor contractate și aflate în 

implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și perioadele de implementare; 

Adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 525 din 

07.04.2015 prin care se stabilește 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 București este de 104 posturi, prevăzute pentru 

serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, iar numărul maxim de posturi stabilit pentru 

anul 2015, potrivit punctului 3 din procedură, este de 255 posturi, prevăzute pentru poliția locală și 

paza obiectivelor de interes local.  

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
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stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările  ulterioare.  

           Ținând cont de prevederile art. XIII din OUG nr. 2/11.03.2015 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. 

Având în vedere prevederile adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice nr. MDRAP/26156/27.03.2015, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului 

București sub nr. 5532/30.03.2015 cu privire la stabilirea numărului de posturi de la nivelul 

autorităților administrației publice locale pentru anul 2015.  

Cu respectarea prevederilor din Ordinul prefectului municipiului București nr. 96/05.03.2014 

privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 

1 al municipiului București  - “art. XIII din Ordonanța de urgență 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 unităților/subunităților administrativ – 

teritoriale, cu exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare “Învățământ” și “Asigurări și asistență 

socială ”, finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar “Sănătate ”, indiferent de sursa 

de finanțare, prevăzută în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, se menține 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 teritorială Sector 1 al municipiului București; 

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă 

vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi 

cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau 

îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către 

cetăţean şi nevoile acestuia; 

            În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 997 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

            În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. e), şi art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

           Art.2. Se aprobă modificarea și completarea art. 35 al Anexei nr. 3 privind Regulamentul de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului 

București, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 102/28.05.2015, 

modificările şi completările ulterioare, 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. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcţii al aparatului de 

specialitate, precum și prevederile art. 35, din Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102 din 

28.05.2015 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 

          Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

           (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        218 

 Data:     22.12.2015   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

       

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11    

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 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 pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, 

republicată; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile Legii nr. 285/2010 – Lege  privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 110/25.07.2013 

privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Văzând prevederile Dispoziţiei nr.2036/04.05.2015 privind restabilirea numărului maxim de 

posturi pe anul 2015 a Primarului sectorului 1, prin care a fost aprobată suplimentarea structurii 

organizatorice cu 2 posturi vacante pentru Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1, fiind astfel stabilit un număr maxim de 174 de posturi pentru instituţie; 

În temeiul art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2) lit. e) şi art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

                    

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al  Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1 Bucureşti, conform Anexelor nr. 1.1 şi nr. 1.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

         Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti şi Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        219 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

    

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  aapplliiccăărriiii  pprreevveeddeerriilloorr  OOrrddoonnaannţţeeii  ddee  UUrrggeennţţăă  aa  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii    

nnrr..  4444//22001155  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ffaacciilliittăăţţii  ffiissccaallee,,  llaa  nniivveelluull  sseeccttoorruulluuii  11    

aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aa  pprroocceedduurriiii  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ffaacciilliittăăţţii  ffiissccaallee    

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 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 pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând prevederile art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr.44/2015 

privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

În temeiul art.45, alin.(2),  art.81, alin.(2), lit.d) şi lit.f) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

         

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1. Se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 

44/2015  privind acordarea unor facilităţi fiscale, la nivelul sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

 

         Art.2. Se aprobă procedura de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 

44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale acordare a facilitatilor fiscale, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

        Art.3. Se aprobă anularea cotei de 50 % din majorările de întârziere datorate ca urmare a 

neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al sectorului 1. 
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   Art.4.  (1) Primarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        220 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  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, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1;  

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Direcţia Management  Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        221 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

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 al municipiului Bucutrești, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către 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 pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În cpnformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 1434/2004 privind 

atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

Având în vedere Hotărârea nr. 6/10.11.2015 a Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 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: 
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Art.1. Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Zi Copii TSA ca 

structură fără personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, provenit din reorganizarea Biroului Copii TSA. 

Art.2. Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Zi Adulți/Tineri TSA ca 

structură fără personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, provenit din  reorganizarea Biroului Adulți/Tineri TSA. 

Art.3. 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.4. 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.5. 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.6. (1) Posturile de conducere și de execuție aferente structurilor care se reorganizează 

vor fi redistribuite în noile compartimente, fără modificarea condițiilor de ocupare.  

           (2) Personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul structurilor care se 

reorganizează va fi numit în noile structuri, respectiv Centrul de Zi Copii TSA și Centrul de Zi 

Adulți/Tineri TSA, fără alte formalități prealabile; personalul cu funcții de conducere în structurile 

reorganizate va ocupa posturile aferente de conducere șef centru, provenite din transformarea 

posturilor de șef birou, asimilate din punct de vedere al salarizării cu funcții de conducere șef serviciu 

din cadrul instituției. 

Art.7. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        222 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccoollaabboorrăărriiii  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  pprriinn    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  AAssoocciiaaţţiiaa  DDiiaaccoonniiaa  --

AAşşeezzăămmâânnttuull  SSoocciiaall  PPaattrriiaarrhh  JJuussttiinniiaann  MMaarriinnaa  

  

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 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 pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţie şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind 

aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei 

în familie; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 36 /2004 privind 

aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română-Asociaţia Diaconia, în 

vederea finanţării şi dezvoltării în comun a Proiectului „Aşezământul Social Justinian Marina”; 

Având în vedere cererea nr. 137/26.11.2015 formulată de Asociaţia Diaconia, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 55944/27.11.2015; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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Art.1.  Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul 

Social Justinian Marina.   

Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1 Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia -

Aşezământul Social Justinian Marina, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian 

Marina vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

               (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        223 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccoollaabboorrăărriiii    îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  

GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii  AAssoocciiaaţţiiaa  CCaarriittaass  BBuuccuurreeşşttii  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.14/27.01.2011 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la 

cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia 

Caritas Bucureşti în vederea realizării proiectului de interes public "Complexul de servicii sociale 

Caritas - Casa Sf. Ioan"; 

Având în vedere solicitarea Asociaţiei Caritas Bucureşti nr. 1297/25.11.2015, înregistrată la 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 55490/26.11.2015; 

Luând în considerare Raportul de activitate elaborat de Asociația Caritas pentru proiectul 

Casa Sf. Ioan-Centrul cu module de tip familial; 

   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 continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul 

implementării Proiectului „Centrul cu module de tip familial Casa Sf. Ioan”.  
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Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        224 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ccoollaabboorrăărriiii  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  şşii    

AAssoocciiaaţţiiaa  SSOOSS  SSaatteellee  CCooppiiiilloorr  RRoommâânniiaa  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Legii nr. 292/2011  a  asistenţei sociale; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.209/27.09.2012  privind 

aprobarea colaborării Direcţiei Generale de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1 cu 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în domeniul serviciilor sociale  

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei SOS Satele Copiilor România nr. 1796/26.11.2015, 

înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 sub nr. 

55559/26.11.2015; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul  

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea continuării derulării în parteneriat a activităţilor de 

asistenţă socială; 

Văzând Certificatul de Acreditare Seria AF eliberat la data de 15.04.2014 de către Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

Ţinând seama şi de Raportul de activitate pentru anul 2015, elaborat de SOS Satele Copiilor 

România; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) şi art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor 

România. 

 Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuterniceşte Primarul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

Sectorului 1, Convenţia de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor 

România, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi  Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        225 

 Data:     22.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa    uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr,,  îînn  ssuummăă  ddee  660000  lleeii//lluunnaarr,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  66  lluunnii,,  

îînn  ssccooppuull  aacchhiittăărriiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii,,  ppeennttrruu  ddooaammnnaa  ȘȘtteeffăănneessccuu  CCoonnssttaannțțaa--OOlliimmppiiaa      

ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate 

social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia 

sa, precum şi modalitățile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând cererea doamnei Ștefănescu Constanța-Olimpia, înregistrată sub nr. 

56633/04.12.2015 pentru  acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;  

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 acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti a unui 

ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii 
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chiriei, pentru doamna Ștefănescu Constanța-Olimpia, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale. 

Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului sectorului 1, 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

           (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile in cazul 

Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială 

şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi doamna Ștefănescu Constanța-Olimpia  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        226 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommppoonneennţţeeii  nnoommiinnaallee  aa  

CCoommiissiieeii  ppeennttrruu  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

    Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către Secretarul sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea 

şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

Luând în considerare adresa nr.28847/10.12.2015 emisă de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

    In temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, 

după cum urmează: 

 

             Preşedinte: 

             Remus Alexandru Moldoveanu  

              

     Vicepreşedinte: 

             Dănuţ Ioan Fleacă- director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 

          

              Membri: 

             Cozma Romeo Adrian – inspector şcolar pentru învăţământul special; 
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 Vali Velcu – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 

Bucureşti; 

Vârgolici Georgeta – medic primar pediatrie; 

Berechet Mioara – comisar de poliţie –Poliţia Sectorului 1; 

Stegaru Ianovici Gabriela - director Fundaţia “Viaţă şi Lumină”. 

 

Art.2. Indemnizaţia pentru participarea la şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 

1 se stabileşte în cuantum de 1% din indemnizaţia Primarului Sectorului 1, per şedinţă. 

 

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        227 

 Data:     22.12.2015  
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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..  220077//1111..1122..22001144  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa      

sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001155--22001166  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

 Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2015-2016; 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti în vederea completării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti  pentru anul şcolar 2015-2016 prin includerea unităţii de învăţământ particular 

Grădiniţa „Sofia”, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 27011/27.11.2015 ; 

 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. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 se modifică şi 

se completează potrivit Anexei nr. 1, care face parte  a prezentei hotărâri de consiliu. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 

rămân nemodificate. 
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Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului sectorului 1  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

              (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        228 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11      îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraațțiiee  aall  ŞŞccoolliiii  PPrriimmaarree  LLiittttllee  GGeenniiuuss  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 privind 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa Şcolii Primare Little Genius, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului 

București sub nr. 37155/03.12.2015; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, 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 numește domnul COSMIN MARIUS FODOROIU reprezentant al Consiliului Local 

al Sectorului 1  în Consiliul de administrație al Şcolii Primare Little Genius, situată în str. Carol 

Knappe nr.95, sector 1, București.  

Art.2. (1) Primarul sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1 şi Şcoala Primară „Maria 

Kinder Kids”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        229 

 Data:     22.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu    mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..99//3311..0011..22001133  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprroocceedduurriiii  ddee  îînncchhiirriieerree  aa  ssppaaţţiiiilloorr  ccoommeerrcciiaallee,,  ssiittuuaattee  îînn  ppiieeţţeellee  aaddmmiinniissttrraattee  

ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiaa  PPiieeţţeelloorr  SSeeccttoorr  11,,  îînncceeppâânndd  ccuu  lluunnaa  iiaannuuaarriiee  22001133  

  

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.32/2007 

pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile  cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă aflate în administrarea  Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi prevederile 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.  51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire  a 

activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

În temeiul art.45, alin (3),  art.80, art.81, alin.(2), lit.o) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.I.  Începând cu data de 01.01.2016,  art.2, alin.(2) al Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale  

situate   în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1, începând cu  luna ianuarie 2013 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

 “Durata maximă a unui contract de închiriere pentru spaţiile care fac obiectul prezentei 

proceduri nu va depăşi 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiţionale, pentru o perioadă 

egală cu durata  iniţială a contractului de închiriere. 
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Art.II. Începând cu data de 01.01.2016,  art.2, alin. (3), punctual 7 al Anexei nr.1 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor 

comerciale  situate   în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1, începând cu  luna 

ianuarie 2013 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

   “- chiriaşul va participa la negocierea directă pornind de la preţul avut  în contract la 

data expirării acestuia”; 

 

Art.III. Începând cu data de 01.01.2016,  art.5, alin.(2) al Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale  

situate   în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1, începând cu  luna ianuarie 2013 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

 “Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia va avea în 

vedere nivelurile zonale de chirie stabilite prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, pasul de licitaţie fiind de 1 euro/mp/lună.” 

 

Art.IV. Începând cu data de 01.01.2016,  art.9, alin.(2) al Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale  

situate   în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1, începând cu  luna ianuarie 2013 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

 “Ofertele se depun până în ziua licitaţiei, inclusiv cu cel puţin 1 oră   înainte  de  ora 

desfăşurării  licitaţiei, în plic sigilat, la sediul Administraţiei Pieţelor Sector 1, str. Luncani, 

nr.5, sector 1, Bucureşti, până la data limită de depunere menţionată în anunţ.” 

 

Art.V. Începând cu data de 01.01.2016,  art.11  al Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale  situate   

în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1, începând cu  luna ianuarie 2013 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

 “Dacă până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depune cel 

puţin o ofertă pentru un  spaţiu, titularul dreptului de administrare  poate relua procedura  de 

atribuire a contractului de închiriere a bunului imobil, începând cu etapa calificării fără 

publicarea unui anunţ timp de 2 săptămâni în condiţiile în care vor exista  solicitări scrise în 

acest sens” 

 

Art.VI. Începând cu data de 01.01.2016,  art.12  al Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale  situate   
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în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1, începând cu  luna ianuarie 2013 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

 “În cazul în care, după deschiderea ofertelor nu există cel puţin o ofertă  pentru un 

spaţiu care să îndeplinească cerinţele caietului de sarcini, procedura de licitaţie se reia 

începând cu etapa  calificării fără publicarea unui anunţ, timp de 2 săptămâni în condiţiile în 

care vor exista  solicitări scrise în acest sens”. 

 

Art.VII. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/2013 îşi păstreazã 

valabilitatea. 

  

Art.VIII. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, membrii comisiei de 

evaluare a ofertelor şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

         (2) Administraţia Pieţelor Sector 1 va comunica prezenta hotărâre membrilor 

comisiei de evaluare a ofertelor, respectiv membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

                   (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        230 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către   

Complexul Multifunctional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 1,  în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale 

profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;  

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă  pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Tinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al 

medicului de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Tinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind 

înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca 

instituţie publică cu personalitate juridică; 

Văzând Hotărârile Consiliului Local al Sectorului  1 nr.154/31.03.2009 privind aprobarea  

implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale 

profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum si Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 
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nr. 512/22.12.2009, nr.278/22.12.2010, nr. 221/10.01.2012,  nr.274/2012.2012, nr.206/16.12.2013 şi 

nr. 206/11.12.2014 privind aprobarea continuării implementarii Proiectului- Pilot; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), 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 aprobă continuarea implementarii Proiectului-Pilot de către Complexul 

Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în 

scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, în 

calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1. 

Art.2.  Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.  

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:        231 

 Data:     22.12.2015 

  



195 

 

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.20/17.12.2015 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.14/1/12.11.2015, nr.14/6/12.11.2015, nr.14/7/12.11.2015, 

nr.14/9/12.11.2015, nr.14/10/12.11.2015, nr.14/11/12.11.2015, nr.14/12/12.11.2015, 

nr.14/13/12.11.2015,  nr.14/23/12.11.2015 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv 

prioritar al administraţiei publice locale; 

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

             Ţinând seama de prevederile:  

  - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

            - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea 

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a 

teritoriului: 
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            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit. i) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare si consultare a 

publicului pentru documentatiile de urbanism prevazute in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  9 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. (1) Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 Nr.:        232 

 Data:     22.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul 

autorităților locale ale Sectorului 1 al municipiului București 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 privind  

necesitatea transparentizării activității autorităților publice locale și facilitarea accesului cetățenilor la 

informațiile de interes public; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Secretariat General, 

Audiențe; 

 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 art. 1 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 11
1
 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 47 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 În 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  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. (1) În vederea asigurării transparenței decizionale, toate contractele de achiziție 

publică care se vor încheia la nivelul Instituției Primarului Sectorului 1 al municipiului București și ale 

instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 se vor publica pe site-ul Primăriei Sectorului 1 în 

secțiunea specială numită "Transparență decizională. Capitolul: contracte de achiziție publică, 

de lucrări publice și de concesiune de servicii". 

  (2) După publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice, toate anunţurile de intenţie, 

anunţurile/invitaţiile de participare şi anunţurile de atribuire care vor fi formulate de către aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate 

Consiliului Local Sector 1, precum și alte documente ce fac obiectul publicării în sistemul electronic 

de achiziţii publice, se vor publica atât pe site-ul Primăriei   Sectorului 1 în secțiunea specială numită 

"Transparență decizională. Capitolul: anunţuri de intenţie, anunţuri/invitaţii de participare şi 

anunţuri de atribuire", cât şi pe site-urile proprii. 
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 Art. 2. Informațiile privitoare la contractele de achiziție publică, de lucrări publice și de 

concesiune de servicii publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 1 vor cuprinde:  

   a. data încheierii contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia; 

b. durata contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia;  

c. valoarea contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia;  

d. obiectul contractului administrativ.  

  Art. 3. Serviciul Imagine, Relații cu Mass - Media și Informatică va crea o rubrică distinctă, pe 

portalul  www.primariasector1.ro, având denumirea ”Transparență decizională” cu punctele distincte 

„Capitolul: contracte de achiziție publică, de lucrări publice și de concesiune de servicii”, respectiv 

„Capitolul: anunţuri de intenţie, anunţuri/invitaţii de participare şi anunţuri de atribuire”. 

Art. 4. Serviciul Imagine, Relații cu Mass - Media și Informatică va încărca în rubrica 

prevăzută la art. 3 până la data de 25 ale fiecărei luni informațiile de interes public, așa cum au fost 

specificate la art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 ale prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Departamentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  și 

instituțiile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 vor transmite 

informațiile actualizate lunar, așa cum au fost prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 ale prezentei 

hotărâri, până la data de 15 ale lunii următoare, Serviciului Imagine, Relații cu Mass - Media și 

Informatică care va asigura centralizarea informațiilor. 

 Art. 6. Asigurarea transparenței publice, astfel cum este acesta reglementată la art. 1-5 din 

prezenta hotărâre, se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de 

reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționată 

decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, potrivit legii. 

 Art. 7. În termen  de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1, precum şi direcţiile de resurse 

umane ale instituţiilor subordonate vor propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 

modificarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare, conform prevederilor art.1-6. 

 Art. 8. (1) Primarul Sectorului 1, toate compartimentele/birourile/serviciile/direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

             (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

tuturor entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        233 

 Data:     22.12.2015  
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Hotărârea nr. 121 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Sistem de monitorizare 

video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 

25106  și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia……………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 122 din 18.12.2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 – 2016, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

35/2015……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 123 din 18.12.2015 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2015…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, 

conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2016 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru 

acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2016;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 77048/02.12.2015 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, 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 locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de 

repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de 

repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de 

persoane, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuinţelor cu chirie din fondul locativ 

de stat; 

 

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 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinţe în temeiul Legii nr. 

114/1996 pentru anul 2016, conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează: 

Anexa 1 – locuinţe pentru contractare 

  1 cameră –  25 poziţii 

  2 camere – 30 poziţii 

3 camere – 10 poziţii 

4 camere – 3 poziţii 

     Total – 68 poziţii 

 

Anexa 2 – locuinţe sociale 

  1 cameră – 383 poziţii 

  2 camere – 388 poziţii 

  3 camere – 114 poziţii 

  4 camere – 7 poziţii 

      Total – 892 poziţii 

 

Anexa 3 – locuinţe de serviciu 

  1 cameră – 10 poziţii 

  2 camere – 6 poziţii 

  3 camere – 3 poziţii 

       Total – 19 poziţii 

 (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 52 de file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2016, conform criteriilor prevăzute în 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2. nr. 106/2008, pentru persoanele care au depus dosare până la 

data de 30 septembrie 2015 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele 

aflate în evidenţe, în vederea obţinerii de locuinţe în baza Legii nr. 114/1996, republicată. 

 

Art. 3 „Comisia pentru repartizarea locuinţelor”, constituită prin Dispoziţia Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiţiilor pentru 

locuinţele sociale, potenţialii beneficiari să întrunească condiţiile de atribuire a acestora.  

 

Art. 4 (1) Contestaţiile împotriva Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea ordinii de 

prioritate pentru acordarea de locuințe în anul 2016, se vor adresa instanţei de contencios 

administrativ competente, potrivit legii. 

       (2)  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, persoanele 

nemulţumite de modul de soluţionare a cererilor, precum şi cele omise din listele de priorităţi au 
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dreptul de a formula „reclamaţia administrativă” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, 

aceasta urmând a fi soluţionată de către Consiliul Local Sector 2. 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2016 vor fi date 

publicităţii prin afişare în loc accesibil publicului. 

 

Art. 6 (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2016 şi intră în vigoare de la data de 1 

ianuarie 2016.  

     (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2014 privind 

ordinea de prioritate stabilită pentru 2015 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 8 (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, 

 

SANDU EMIL  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 97 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și 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 anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul  

local al sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu 

care contribuabilii figurează datori către bugetul local al sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 

31 decembrie 2015;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 70891/04.11.2015,  întocmit de către Directorul Executiv al 

Direcţiei Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 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. 178 alin. (2) şi  (3) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 anularea sumelor mai mici de 40 lei, ca total al creanţelor pentru fiecare 

debitor în parte, cu care contribuabilii, persoane fizice şi juridice, figurează înregistraţi în evidenţele 

fiscale ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 la data de    31 decembrie 2015. 

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcției Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 98 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 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 Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi  

componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 107551/06.11.2015 întocmit de Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Nota de fundamentare nr. 74431/18.11.2015 prezentată de către Secretarul Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 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; 

 Adresa Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, 

înregistrată sub numărul 24839 din data de 26.10.2015; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 

funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

 art. IX alin.1 şi art. XXII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2009  privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu 

modificările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 60/2009; 

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; 

http://www.ps2.ro/
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    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I Pe data prezentei, componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, 

înfiinţată prin H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

60/2009, se modifică potrivit anexei ce conține o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind 

înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/11.05.2009, rămân aplicabile.  

                       (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/2015 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009, 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. III  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

    Hotărârea nr. 99 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru  

obiectivul de investiții “Consolidare taluz lac parc Dobroești” 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a devizului general pentru obiectivul de investiții “Consolidare taluz lac parc Dobroești”;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 75734/24.11.2015 întocmit de Directorul General al 

Administrației Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 03.12.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenţii; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de 

investiții şi lucrări de intervenții de interes local reprezentând “Consolidare taluz lac parc Dobroești”, 

potrivit anexelor nr. 1- 2.  

             (2)  Anexele nr. 1 - 2 cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

                         (3)  Valoarea totală a lucrărilor de “Consolidare taluz lac parc Dobroești” este de 

800.130 lei (cu TVA), echivalentul a 181.130 euro (cu TVA) din care C+M – 646.460 lei (cu TVA), 

echivalentul a 146.340 euro (cu TVA). 

 

 Art. 2 Se aprobă realizarea proiectului “Consolidare taluz lac parc Dobroești”, obiectiv de 

investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București. 

 

 Art. 3 (1) Lucrările de “Consolidare taluz lac parc Dobroești”, cuprinse în anexele nr. 1 - 2, vor fi 

atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

        (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

                    (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 

competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

             (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 100 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru  

obiectivul de investiţii ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti” 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti”;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 75737/24.11.2015 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 03.12.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti”, 

potrivit anexelor nr. 1- 2.  

  (2) Anexele nr. 1 - 2 cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

  (3) Valoarea totală a lucrărilor de ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti” este de 47.471 lei 

(cu TVA), echivalentul a 10.681 euro (cu TVA) din care, pentru construcţii – montaj (C+M) 25.730 

lei (cu TVA), echivalentul a 5.791 euro (cu TVA). 

 

 Art. 2 Se aprobă realizarea proiectului ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti”, obiectiv de investiţii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

Art. 3  (1) Lucrările de ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti”, cuprinse în anexele nr. 1 - 2, vor fi 

atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

                      (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţ 

 (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

competenţa încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

Art. 4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                      (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

   

 Hotărârea nr. 101 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru  

obiectivul  de investiţii ,, Refacere gard Parcul Naţional” 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a devizului general pentru obiectivul  de investiţii ,, Refacere gard Parcul Naţional”;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 75741/24.11.2015 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 03.12.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului 

Public Sector 2; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând ,,Refacere gard Parcul Naţional”, potrivit 

anexelor nr. 1-2. 

              (2) Anexele nr. 1-2 cuprind un număr de 4 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

              (3) Valoarea totală a lucrărilor de ,,Refacere gard Parcul Naţional” este de 646.634 lei 

(cu TVA), echivalentul a 145.520 euro (cu TVA) din care, pentru construcţii – montaj (C+M) 

527.511 lei (cu TVA), echivalentul a 118.717 euro (cu TVA). 

 

 Art. 2  Se aprobă realizarea proiectului ,,Refacere gard Parcul Naţional”, obiectiv de investiţii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

               

 Art. 3  (1) Lucrările de ,,Refacere gard Parcul Naţional” cuprinse în anexele nr. 1-2 vor fi 

atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

                       (2) Devizul general se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.         

                       (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

competenţa încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.             

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 102 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și 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 și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

 74/2006 privind aplicarea unor normative de cheltuieli pentru Primăria Sectorului 2 și  

serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în finanțarea Consiliului Local  

al Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/2006 privind aplicarea unor normative de cheltuieli pentru 

Primăria Sectorului 2 și serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în finanțarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 78825/09.12.2015 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 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: 

 Ordonanța Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

247/2002, 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 

 

Art. I  Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/2006 nr. 74/2006 privind 

aplicarea unor normative de cheltuieli pentru Primăria Sectorului 2 și serviciile și instituțiile publice 
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aflate sub autoritatea sau în finanțarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se 

modifică și se completează, având următorul cuprins: 

 “Art. 2 Se mandatează Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru stabilirea 

normativelor de cheltuieli aferente consumului lunar de carburanți pentru autoturismele 

care deservesc aparatul de specialitate al primarului, precum și serviciile publice de 

interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, pe baza propunerilor 

ordonatorilor terțiari de credite”. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/2006 privind 

aplicarea unor normative de cheltuieli pentru Primăria Sectorului 2 și serviciile și instituțiile publice 

aflate sub autoritatea sau în finanțarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București 

rămân aplicabile. 

 

 Art. III  Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 103 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

privind mandatarea Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2  

de a încheia acte juridice 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind mandatarea Directorului General al 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 de a încheia acte juridice;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 79405/10.12.2015 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat în 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) 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) Se mandatează Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 să 

încheie acte adiţionale pentru o utilizare eficientă a bunurilor aflate în domeniul public (terenuri, 

construcţii) de către persoane fizice/juridice autorizate, care îşi desfăşoară activitatea în baza unor 

acte juridice (contracte de închiriere/concesiune/dare în folosinţă, protocoale, etc), aprobate în 

prealabil de autorităţile deliberative prin hotărâri ale CLS 2 sau hotărâri ale CGMB sau alte acte 

administrative emise de autorităţile executive constituite la nivelul Municipiului Bucureşti şi al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

   (2) Prevederile din alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice autorizate, care pe 

parcursul utilizării domeniului public şi-au respectat obligaţiile contractuale şi nu au restanţe la 

bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

      (3)  Perioada pentru care se încheie actele adiţionale nu poate depăşi durata 

prevăzută în actul juridic iniţial care a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 104 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției  

Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a  

Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.53/2014 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 

privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.53/2014;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 55688/2015 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Raportul de specialitate nr. 79897/2015 întocmit de Direcția Management Resurse Umane, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil nr. 59704/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind 

aprobarea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 2; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Art. 14 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1.332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 
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 Dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 3517/25.11.2015 privind 

delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, către Directorul General 

al Poliţiei Locale Sector 2; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

     În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I. (1) Se aprobă modificarea Organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare al Poliției Locale Sector 2, instituţie publică cu personalitate juridică aflată 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

                         (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 

352, din care 36 funcţii de conducere şi 316 funcţii de execuție. 

                          (3) Numărul total al funcțiilor publice este 313, din care 35 funcţii publice de 

conducere şi 278 funcţii publice de execuţie. 

                          (4) Numărul total al posturilor contractuale este de 39, din care 1 funcție de 

conducere și 38 funcții de execuție. 

                         (5) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 60 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. II.  (1)  Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/modifica funcţiile din stat, fără 

majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice). 

    (2)  Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, respectiv de funcţii publice 

se fac cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu respectarea cerinţelor 

prevăzute de Statutul funcționarilor publici. 

 

         Art. III.  Anexele nr. 1 - 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind 

reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 53/2014, se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre. 

 

Art. IV. (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 53/2014 își 

încetează aplicabilitatea. 
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              (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 rămân 

aplicabile. 

 

 Art. V.  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. VI (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

                (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate  

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 105 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat in domeniul public 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren 

aflat in domeniul public al Municipiului Bucureşti;  

Analizând: 

  Raportul de specialitate nr. 1419/09.12.2015 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

  Raportul de specialitate nr. 79283/10.12.2015 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 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: 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Certificatul de urbanism nr. 896/5/”Z” din 02.07.2014 emis de Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București;  

 Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 

cu valabilitate prelungită prin H.C.G.M.B.  nr. 232/19.12.2013; 

 Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2  

nr. 99/2003 cu valabilitate prelungită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2013; 

 Avizul de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti cu nr. 10739/07.07.2015; 

 Adresa Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Transporturi şi Sistematizarea Circulaţiei 

nr. 6903/26.05.2015 privind avizul Comisiei Tehnice de Circulație; 

 Adresa Administrației Străzilor Bucureşti nr. 13444/07.07.2015 referitoare amenajare 

acces in incinta imobilului situat pe Str. Ziduri Moşi nr. 4; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de 

http://www.ps2.ro/


222 

 

afaceri - Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de 

investiții; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2008 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public – privat pentru concesiunea de lucrări 

având ca obiectiv “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – zona Piaţa Obor” precum şi transmiterea în 

folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii şi pentru aprobarea unui Act Adiţional la 

Contractul de parteneriat public privat pentru “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – zona Piaţa 

Obor”; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri - Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de 

investiții; 

 

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 excluderea suprafeței de teren de 920 m.p. din totalul suprafeței de teren 

30.690,22 m.p., situată în București, Sector 2, ce face obiectul proiectului de Parteneriat Public Privat 

pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Piața Obor”, in vederea supralărgirii străzii Ziduri Moși, 

potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

           Art. 2 Se aprobă dezmembrarea suprafeței de teren de 920 m.p. necesară supralărgirii străzii 

Ziduri Moși din suprafața de 30.690,22 m.p., situată în București, Sector 2, aferentă proiectului de 

Parteneriat Public Privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Piața Obor. 

 

Art. 3 Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 să ia măsurile 

necesare înscrierii în evidențele cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a 

publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeței de teren 

rezultate în urma dezmembrării, precum și obținerea tuturor acordurilor/avizelor necesare, în 

condițiile legii. 

 

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administraţiei Piețelor 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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            (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 106 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru  

obiectivul de investiții „Lucrări pentru construirea unei săli de sport la Colegiul  

Naţional Mihai Viteazul şi Şcoala Gimnazială Iancului” 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru construirea unei săli de sport la 

Colegiul Naţional Mihai Viteazul şi Şcoala Gimnazială Iancului”;  

Analizând: 

  Nota de Fundamentare nr. 5828/04.12.2015 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 10.12.2015 

a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

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; 
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   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizul general pentru obiectivul de 

investiţii “Lucrări pentru construire sală de sport la Colegiul Naţional Mihai Viteazul şi Şcoala 

Gimnazială Iancului”, conform anexei ce cuprinde un număr de 5  file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

              (2) Valoarea totală a proiectului este de 4.220,954 mii lei, fără TVA, reprezentând 

echivalentul a 944.792 mii euro, fără TVA, din care C+M: 3.466,636 mii lei, fără TVA,  respectiv 

775.950 euro, fără TVA.  

                      (3) Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 1euro = 4,4676 lei.  

 

           Art. 2 (1) Lucrările de execuție cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor fi atribuite spre 

execuție unor operatori economici specializați, desemnați in urma aplicării procedurilor de achiziții 

publice. 

           (2)  Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

    (3) Se deleagă Directorului Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

                

Art. 3   Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul Executiv al Direcției 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor 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, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 107 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

  

 Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a  

devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Amenajare spațiu verde  creșa  

Ciobănașului, cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Amenajare spațiu 

verde  creșa Ciobănașului, cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2”;  

Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr. 77090/02.12.2015 precum şi Nota de fundamentare nr. 

77091/02.12.2015 ale Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

  Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 10.12.2015 

a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 Amendamentul Executivului la ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data de 14.12.2015, înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 

4470/14.12.2015; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul cadru de 

organizare si funcționare ale Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea  Guvernului României  nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții;  

 Ordonanța  Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 101/2013 privind modificarea si completarea 

H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare şi Funcționare  ale 

Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 2;  
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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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

          Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general 

pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu verde  creșa Ciobănașului, cu sediul în  Str. 

Ciobănașului nr.23, sector 2”, potrivit anexei care cuprinde  un număr de  36  file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.             

                      (2)  Valoarea totală a investiției este de 132.516,14 lei, exclusiv TVA şi va fi finanțată 

integral din bugetul local al Sectorului 2. 

 

 Art. 2 (1) Lucrările de execuție cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor fi atribuite spre 

execuție unor operatori economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții 

publice.                   

          (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

              (3) Se deleagă Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

                  

             Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcției 

Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor 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, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 108 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general  

pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi  

Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, 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, 14.12.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si 

a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2”;  

 Analizând: 

 Raportul de Specialitate nr.  77092/02.12.2015 precum şi Nota de fundamentare nr. 

77093/02.12.2015 ale Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 10.12.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 Ordonanța  Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile şi regulamentul cadru de 

organizare şi funcționare ale Direcției generale de asistenţă socială şi protecția copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea  Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 101/2013 privind modificarea si completarea 

H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare  ale 

Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 2;            
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 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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1)  Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de 

investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu 

nr. 87, Sector 2”, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 93 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

                        (2)  Valoarea totală a investiției este de 274.720 lei, exclusiv TVA şi va fi finanțată 

integral din bugetul local al Sectorului 2. 

 

      Art. 2  (1) Lucrările de execuţie cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor fi atribuite spre 

execuţie unor operatori economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii 

publice. 

                          (2)  Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza 

cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

                 (3) Se deleagă Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

                

             Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor 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, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 109 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al 

„Complexului Delfinului (Rotondă)” 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare 

al „Complexului Delfinului (Rotondă)”;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate  nr. 76473/26/11.2015 întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 Raportul de specialitate nr. 78065/07.12.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul de Specialitate nr. 77186/07.12.2015 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Adresele nr. 2677/09.05.1985 şi nr. 7233/17.12.1985 întocmite de Consiliul Popular al 

Municipiului Bucureşti; 

 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

     În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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Art. 1 Se aprobă Regulamentul de funcţionare al „Complexului Delfinului (Rotondă)”, conform 

anexei ce conţine 6  file şi face parte din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2  Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

Art. 3 (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, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 110 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Regulamentului serviciului de salubrizare a 

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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului serviciului de 

salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate  nr. 77948/04.12.2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 78809/08.12.2015 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, 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. 6  alin. (1) lit. h şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare al localităţilor, republicată; 

 Art. III şi art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului 

de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 

101/2006 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator; 

 Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe 

termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti. 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

     În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, conform anexei ce conţine 60 de file şi face parte din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 140/2009 privind aprobarea Strategiei de 

salubrizare a Sectorului 2, a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 şi a 

Managementului Integrat al deşeurilor în zona Sectorului 2 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

  

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 111 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin  

Compania Naţional de Investiţii „C.N.I.” S.A. a unor amplasamente şi asigurarea  

condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport” 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţional de Investiţii „C.N.I.” S.A. a unor 

amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”;  

Analizând: 

 Nota de fundamentare nr. 77921/04.12/04.12.2015 întocmită de Directorul Executiv al 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 78662/08.12.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 78030/08.12.2015 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 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; 

 Încheierea nr. 5318/08.03.2006 şi Încheierea nr. 49081/10.09.2015 a Oficiului de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară şi Extrasul de Carte funciară nr. 211313 în care este înscris imobilul din Aleea 

Circului nr. 1, sector 2; 

 Încheierea nr. 5316/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Extrasul 

de Carte funciară nr. 213298 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 1, sector 2; 

 Încheierea nr. 5348/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Extrasul 

de Carte funciară nr. 220475 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 14A, sector 2. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 H.C.L. Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) şi art. 119-120 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

prin Compania Naţional de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenurilor aparținând 

domeniului public de interes local aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

libere de orice sarcini,  în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivelor de 

investiţi „Săli de sport” în cadrul „Programului naţional de construcţii de interes public sau social” 

prevăzut în Anexa nr. 3 la O.G. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I” 

S.A. - subprogramul „Săli de sport”. 

  (2) Terenurile menționate la alineatul (1) se identifică conform anexelor  nr. 1 şi nr. 2 

la prezenta hotărâre.          

 

Art. 2  (1) Terenurile identificate la art. 1 alin. (2) se predau către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. pe toată durata 

realizării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”. 

             (2) Schimbarea destinaţiei terenurilor atribuite atrage revocarea prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 (1) Predarea - primirea terenurilor se realizează pe bază de „protocol” încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de 

Investiţii „C.N.I.” S.A., conform modelului de protocol din anexa nr. 3. 

 (2) Anexele nr. 1 – 3 cuprind 11 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Se aprobă demolarea platformei asfaltate amplasate pe terenul identificat conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, înainte de încheierea protocolului de predare - primire cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. 

 

Art. 5 Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de sistematizare pe verticală a 

amplasamentelor şi suprafeţelor de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea 
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şantierului, precum şi asigurarea finanţării cheltuielilor pentru racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, 

energie, canalizare etc.) aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului. 

 

Art. 6 (1) La terminarea lucrărilor, după efectuarea recepţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. va preda, pe bază de 

protocol, Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, terenurile identificate la art.1, iar obiectivele de investiţii cu destinaţia „Săli de 

sport” realizate vor fi predate cu titlu gratuit.  

            (2) După predarea - preluarea investiţiilor, Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 se angajează să întreţină construcţiile 

„săli de sport” şi să menţină destinaţia acestora  pe o perioadă de minim 15 ani. 

 

Art. 7 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 53/2015 privind transmiterea în folosinţă gratuită 

către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A., a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de 

investiţii „Săli de sport”  îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 8 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 9 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                        (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

             Hotărârea nr. 112 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

  

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și 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 încetarea dreptului de administrare 

                                      al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unui bun imobil 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 

Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unui bun imobil;  

Analizând: 

 Nota de fundamentare nr. 5826/04.12.2015, întocmită de către Directorul Executiv al 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de 

specialitate aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 78048/08.12.2015, întocmit de către Direcţia Urbanism, 

Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 78659/08.12.2015, întocmit de către  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, 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: 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Dispoziţia Primarului General nr. 14003/01.07.2011 emisă în baza Legii nr. 10/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost restituit imobilul situat în 

Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 32, sector 2, compus din teren în suprafaţă de 823,00 mp.  

 

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 Se ia act de Dispoziţia Primarului General nr. 14003/01.07.2011 emisă în baza Legii nr. 

10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost restituit imobilul situat 

în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 32, sector 2, compus din teren în suprafaţă de 823,00 mp.  

 

Art. 2 Încetează dreptul de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, exercitat prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

asupra imobilului prevăzut la art. 1. 

 

Art. 3 Se aprobă radierea titlului de proprietate al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi a 

dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 2 - Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 înscris în Cartea Funciară  nr. 51149 a Municipiului Bucureşti, Sector 

2, cu număr cadastral 11803 asupra imobilului din str. Aurel Vlaicu nr. 32, sector 2. 

 

Art. 4 Se aprobă modelul cadru al protocolului de preluare - predare al imobilului din str. Aurel 

Vlaicu nr. 32, sector 2, conform anexei ce conţine 2 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să efectueze toate demersurile necesare pe lângă Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Sector 2,  precum şi să semneze protocolul de preluare-predare privind 

imobilul situat în str. Aurel Vlaicu nr.32 , Sector 2, conform anexei la prezenta hotărâre. 

  

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor.  

 

Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

    (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 113 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

H O T Ă R Â R E 

pentru emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele  

CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 –  

Alte activităţi recreative şi distractive, 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 79461/10.12.2015 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Amendamentul Executivului la ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data de 14.12.2015, înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 

4470/14.12.2015; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992, republicată privind protecția consumatorului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 Legea nr.282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; 

http://www.ps2.ro/
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 Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/2013 privind stabilirea 

nivelurilor si taxelor locale in Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 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 de Evidenţă Persoane Sector 2; 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  Art. 1 (1) Se aprobă „Metodologia” de eliberare a „Autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti”, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre”. 

     

   (2) Se aprobă modelul „Autorizaţiei de funcţionare”  conform anexei nr. 2 şi formularelor 

cuprinse în anexele nr. 3 - 6. 

 

   (3) Anexele nr. 1- 6 conţin un număr de 13 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de 

către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art. 3 Atribuțiile Poliției Locale Sector 2, stabilite prin prezenta hotărâre, vor fi incluse în 

regulamentul de organizare și funcționare al acesteia și vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi 

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
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 Art. 5 Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 8/01.02.2007 şi nr. 

46/31.05.2013 își încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 114 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 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 contului de execuţie al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015 

 

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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015;  

 Analizând: 

 Raportul la proiectul de hotărâre nr. 77800/04.12.2015, privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015, întocmit de 

Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 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; 

 Hotãrârea 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 administrația 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 30.09.2015,  conform  anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

http://www.ps2.ro/
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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, 

 

SANDU EMIL  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

                     

 Hotărârea nr. 115 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015; 

 Analizând: 

 Raportul nr.78247/07.12.2015 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul 

Sectorului 2 Bucureşti;  

 Raportul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările 

ulterioare ; 

 Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2015, pentru completarea OUG nr. 83/2014, 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2015, pentru modificarea si completarea unor 

acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015,cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2015 si unele masuri bugetare; 

 Hotãrârea 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se  rectifică şi 

se stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel: 

 venituri    –     905.499 mii lei 

 cheltuieli –   1.076.827 mii lei;  

 deficit       -      171.328  mii lei. 

 

Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr. 2: 

- venituri  la suma de 845.569 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 807.438  mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare          -  38.131 mii lei (din care 25.213 

mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 excedent sectiunea de functionare       –   79.663 mii lei 

- cheltuieli la suma de 1.016.897  mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  727.775 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  289.122  mii lei; 

-    deficit secţiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanţat din vărsămintele secţiunii de 

funcţionare şi 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. 3 Se aprobã cheltuielile rectificate ale bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, 

paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1; - 2.60; 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.  3; 3.1. – 3.20 astfel: 

- Total venituri  în sumă de 42.927 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   –  39.217 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare       -   3.710 mii lei (din care 233 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- Total cheltuieli la suma de 42.927 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  39.217 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  3.710 mii lei. 
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Art. 5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.520 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 6 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. 7 Se aprobã 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  7.1 - 7.7 ; 8;  fişele proiectelor multisectoriale pentru funcţionarea instituţiei conform 

anexelor 9; 9.1-9.5. 

 

Art. 8 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. 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, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

              Hotărârea nr. 116 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și 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 măsuri în domeniul urbanismului 

la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 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, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul 

urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;  

Analizând: 

 Raportul de specialitate nr. 79462/10.12.2015 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; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea nr. 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

 Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind “Reactualizarea 

Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului; 

 Hotărârea nr. 4/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea 

“Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) şi a “Procedurii de analizare şi aprobare a documentaţiilor de 

urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”; 

 Hotărârea nr. 57/30.06.2015 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat modificare 

și completarea HCL Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) şi 

a procedurii de analizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către 

Consiliul Local Sector 2”; 

http://www.ps2.ro/
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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 

2011; 

 

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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism la nivel de plan urbanistic de 

detaliu (P.U.D.) ale căror cereri pentru eliberarea certificatului de urbanism au fost depuse înainte de 

data 31.12.2015, se vor  realiza în condițiile prevederilor Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2, 

Municipiul București, cu încadrarea în termenul de valabilitate menționat în  Certificatul de Urbanism. 

                     (2) După avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în condițiile prevăzute la 

alin.(1), se pot emite autorizații de construire cu respectarea termenului de valabilitate al Certificatului 

de Urbanism și al documentațiilor de urbanism la nivel de Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

aprobate de Consiliul Local al Sectorului  

 

 Art. 2 Cererile pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism ce vor fi depuse după data de 

31.12.2015 se vor încadra în baza Regulamentului General de Urbanism – P.U.G.Municipiul 

București.  

 

 Art. 3 În situația cererilor depuse până la data de 30.12.2015, care nu necesită elaborarea unei 

documentații de urbanism, emiterea autorizației de construire se va face în condițiile prevăzute în 

Certificatul de Urbanism, cu încadrarea în reglementările Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2, 

Municipiul București. 

 

 Art. 4 (1) Se aprobă prelungirea valabilității documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul 

Local al Sectorului 2 în perioada de 01.01.2012-30.12.2013 până la data de 30.12.2016. 

                    (2) Prevederile alin.(1) se aplică atât beneficiarilor care au solicitat, în termenul de  

valabilitate al documentațiilor de urbanism aprobate, certificate de urbanism în vederea realizării 

investițiilor sau pentru realizarea operațiunilor notariale, beneficiarilor care au solicitat eliberarea 
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autorizației de construire, cât și beneficiarilor autorizațiilor de construire eliberate de Primarul 

Sectorului 2 al Muncipiului București și care nu au început sau finalizat investiția. 

 

 Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 117 

 Bucureşti, 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de  

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

   



250 

 

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, 14.12.2015; 

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. 79463/10.12.215 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 prezentului proiect de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 Avizele Arhitectului Șef 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: 

 Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul 

Oficial nr.  47 din 19 ianuarie 2011; 

 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 amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

 Hotărârea nr. 57/30.06.2015 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat modificare 

și completarea HCL Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) şi 
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a procedurii de analizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către 

Consiliul Local Sector 2”.  

 

În temeiul art. 32 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) 

coroborate 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 ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul 

proiect de hotărâre, cuprinzând în total 8 poziţii. 

                    (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este stabilită în funcţie de 

complexitate şi este diferită în funcţie de complexitatea investiţiei, de la 2 la 5 ani. Perioada de 

valabilitate este înscrisă în avizul arhitectului şef. 

                    (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

                    (2) Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

  Hotărârea nr. 118 

  Bucureşti, 14.12.2015 

 

  

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul  

Steaua Rosie - Plumbuita” cod SMIS 25102 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării  

acestuia 

  

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.12.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 

proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” cod SMIS 25102 și aprobarea 

cheltuielilor necesare finalizării acestuia;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 81207/16.12.2015 al Managerului de proiect – Directorul general 

al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 80667/15.12.2015 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 80562/15.12.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - 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. 41 alin. (1) și (2) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale 

finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; 

 - Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 134/2015 

privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare şi a Cererilor de plată în vederea 

închiderii Programului Operațional Regional 2007-20134;  

 - Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/2015 

privind încheierea actelor adiționale pentru prelungirea duratei contractelor de finanțare care nu se 

finalizează în perioada de implementare, cu scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 

proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU 

Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 52/2013 și H.C.L. Sector 2 nr. 16/2014;  
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         - Contractul de finanțare nr. 4919/02.12.2014 privind proiectul „Modernizare străzi cartierul 

Steaua Roșie - Plumbuita”, cod SMIS 25102 și actul adițional nr. 1 din data de 28.07.2015; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și m) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Modernizare 

străzi cartierul Steaua Roșie - Plumbuita”, cod SMIS 25102, POR 2007-2013 - Axa prioritară 1 

,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie  1.1 

,,Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul ,,Centre urbane”, cu atingerea obiectivelor și 

realizarea indicatorilor asumați. 

 

 Art.2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului „Modernizare 

străzi cartierul Steaua Roșie - Plumbuita”, cod SMIS 25102, potrivit contractului de finanțare nr. 

4919/02.12.2014 și a actului adițional.  

 

 Art.3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul 

menționat la art. 1, ca sume neeligibile în cadrul proiectului ce vor fi acoperite din surse proprii, în 

cuantum estimativ de 3.000.000 lei și va fi introdusă în bugetul local al Sectorului 2 pe anul 2016. 

 

 Art.4.  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2016. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Managerul de proiect, Administrația 

Domeniului Public Sector 2, Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

    Hotărârea nr. 119 

 Bucureşti, 18.12.2015 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 18.12.2015 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 finalizarea contractului de finanțare 

pentru proiectul ”Parc de agrement Tei - Plumbuita”, cod SMIS 18397 

și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.12.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 

proiectul ”Parc de agrement Tei - Plumbuita”, cod SMIS 18397 și aprobarea cheltuielilor necesare 

finalizării acestuia;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 80471/15.12.2015 al Direcției Management Proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 80654/15.12.2015 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 80996/15.12.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - 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. 41 alin. (1) și (2) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale 

finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; 

 - Instrucțiunea nr. 134/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional 

Regional privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata in 

vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007-2013;  

 - Instrucțiunea nr. 144/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional 

Regional privind încheierea actelor adiționale pentru prelungirea duratei contractelor de finanțare care 

nu se finalizează în perioada de implementare, cu scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi 

indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia. 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanțarea și 

susținerea proiectului "Parc de agrement Tei- Plumbuita";  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 75/2012 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

30/2012 privind aprobarea, cofinanțarea și susținerea proiectului "Parc de agrement Tei- Plumbuita"; 

 -  Contractul de finanțare nr. 3874/27.09.2013 privind proiectul "Parc de agrement Tei- 

Plumbuita", cod SMIS 18397 și actele adiționale; 

 În temeiul art.45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și m) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “Parc de 

agrement Tei - Plumbuita” cod SMIS 18397, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului; Domeniul de intervenţie 5.2 – 

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 

creşterea calităţii serviciilor turistice, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 

 

Art.2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului “Parc de 

agrement Tei - Plumbuita”, cod SMIS 18397, potrivit contractului de finanțare nr.3874/27.09.2013 și 

actelor adiționale.  

 

Art.3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul 

menționat la art. 1, ca sume neeligibile în cadrul proiectului ce vor fi acoperite din surse proprii, în 

cuantum estimativ de 25.000.000 lei și va fi introdusă în bugetul local al Sectorului 2 pe anul 2016. 

 

Art.4.  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2016. 

 

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Managerul de proiect, Direcția 

Management Proiecte, Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.6  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

             Hotărârea nr. 120 

 Bucureşti, 18.12.2015 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 18.12.2015 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 finalizarea contractului de finanțare 

pentru proiectul ”Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității 

în zona Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106 

și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.12.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 

proiectul ”Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona 

Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării 

acestuia;  

Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 81268/16.12.2015 al Managerului de proiect – Directorul general 

al Poliției Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului  2 al Municipiului București; 

         - Raportul de specialitate nr. 81058/15.12.2015 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

          - Raportul de specialitate nr. 80999/15.12.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

         - 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. 41 alin. (1) și (2) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare; 

         - Hotărârea Guvernului României nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale 

finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; 

          - Instrucțiunea nr. 134/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional 

Regional privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata in 

vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007-2013;  

          - Instrucțiunea nr. 144/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional 

Regional privind încheierea actelor adiționale pentru prelungirea duratei contractelor de finanțare care 

nu se finalizează in perioada de implementare, cu scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si 

indicatorilor proiectului și in vederea asigurării funcționalității acestuia. 

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 62/2010 privind aprobarea cofinanţării şi 

susţinerea proiectului „Sistem de supraveghere şi management informaţional pentru creşterea 

siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani” din 

cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 128/2013;  

          - Contractul de finanțare nr. 4920/02.12.2014 încheiat între ministerul dezvoltării Regionale și 

administrației publice în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 

2007 – 2013 și Sectorul 2 al Municipiului București, precum și actul adițional nr. 1 din data de 

28.10.2015; 
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În temeiul art.45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și m) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ”Sistem de 

monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua 

Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere – Domeniul major de 

intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Subdomeniul Centre urbane, cu atingerea 

obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 

 

Art.2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului ”Sistem de 

monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua 

Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106, potrivit Contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 și actului 

adițional.  

 

Art.3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul 

menționat la art. 1, ca sume neeligibile în cadrul proiectului ce vor fi acoperite din surse proprii, în 

cuantum estimativ de 1.745.995,17 lei și va fi introdusă în bugetul local al Sectorului 2 pe anul 2016. 

 

Art.4.  Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2016. 

 

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Managerul de proiect, Poliția Locală 

Sector 2, Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.6  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

    Hotărârea nr. 121 

 Bucureşti, 18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 18.12.2015 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 H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 – 2016, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 35/2015 

 

 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 extraordinară, astăzi, 18.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care 

vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 – 2016, 

astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015;  

Analizând: 

 Nota de fundamentare nr. 80906/15.12.2015 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Raportul de specialitate nr. 81347/16.12.2015 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare 

şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/
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 Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5205/11.09.2015 privind acordarea 

acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "PINK LEMON" din 

municipiul Bucureşti şi adresa înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 sub nr. 9802/03.11.2015; 

 Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5737/12.11.2015 privind acordarea 

autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Educaţionale „EST” din municipiul Bucureşti pentru 

unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "La Turn” din municipiul Bucureşti și adresa 

înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 

10700/23.11.2015; 

 Avizul Conform nr. 24953/24954/212/15.01.2015 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de 

pe raza Sectorului 2, pentru anul 2015 – 2016; 

 Avizele Conform nr. 3772/25.03.2014 şi nr. 27770/27.112015 emise de către Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea reţelei şcolare pentru 

anul 2015 - 2016; 

 Cererea nr. 550/10.11.2015 transmisă de Școala Gimnazială „Authentic School”, unitate 

de învățământ particular, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 sub nr. 10121/11.11.2015; 

 

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 Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind 

aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la 

nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015, conform anexei ce conţine o filă şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  
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Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015, rămân aplicabile. 

 

           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, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

             Hotărârea nr. 122 

 Bucureşti, 18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 18.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 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 extraordinară, astăzi, 18.12.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 81550/17.12.2015 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; 

 -  Legea bugetului de stat  pe anul 2015 nr. 186/2014 cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgenţă nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice in anul 2015; 

 - Ordonanța de Urgenta nr. 41/2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 950/2015 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate 

din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele 

proprii ale judeţelor; 

 - Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti nr. 

5698/16.12.2015. 

 - 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; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1  Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se  rectifică şi se 

stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel: 

- venituri    –    907.585 mii lei 

- cheltuieli –   1.078.913 mii lei;  

- deficit -   171.328  mii lei; 

 

 Art. 2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015  se rectifică şi se  

stabileşte  conform anexei nr.2: 

- venituri  la suma de 847.655 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  -809.524  mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare          - 38.131 mii lei (din care 25.213 

mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 excedent secțiunea de funcționare       – 79.663 mii lei 

- cheltuieli la suma de 1.018.983  mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  729.861 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  289.122  mii lei; 

-    deficit secțiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanțat din vărsămintele secțiunii de 

funcționare si excedentul anului 2014, utilizat conform prevederilor din H.C.L. Sector 2 nr. 

16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2015. 

   

 Art. 3 Se aprobã cheltuielile rectificate ale bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, 

paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1 - 2.20 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4  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. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   
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             (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

 Hotărârea nr. 123 

 Bucureşti, 18.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 18.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și 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  
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266 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 188/26.11.2015  

referitor la acordarea burselor şcolare şi cuantumul acestora  

în anul şcolar 2015/2016 semestrul I 
 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 9691/04.12.2015, întocmit de Direcția Învățământ și 

Tineret Sector 4.  

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, privind educaţia naţională, precum 

şi prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute 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 anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 188/26.11.2015 

privind acordarea unui număr de 5.161 burse pentru anul şcolar 2015 – 2016 semestrul I, elevilor 

cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe teritoriul Sectorului 

4, conform anexei nr.1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 Art.2 – Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi Direcţia Învățământ și Tineret Sector 4, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei conform competenţelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 07.12.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.204/07.12.2015 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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. 401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  rectificarea bugetului  local  al  Sectorului 4  pe anul 2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 

4 nr. P.6.2/6576/04.12.2015. 

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  539.021 mii lei  conform anexei nr.1. 

  

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1  – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de  539.021  mii lei 

 

- Anexa 3.1  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 

- Anexa 3.1.1 - cap.65.02.01 - centralizator U.S. 

- Anexa 3.1.2 - cap.65.02.02 - centralizator D.I.T. 

 

- Anexa 3.1.3. - cap.65.02.03.01 - D.I.T. 1 
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- Anexa 3.1.4 - cap.65.02.03.02 -D.I.T. 2 

- Anexa 3.1.5 - cap.65.02.03 US 1 -unități școlare 

- Anexa 3.1.6 - cap.65.02.03 US 2 -unități școlare 

- Anexa 3.1.7 - cap.65.02.04.01  - D.I.T. 1 

- Anexa 3.1.8 - cap.65.02.04.02  -D.I.T. 2 

- Anexa 3.1.9 - cap.65.02.04 US1 -unități școlare 

- Anexa 3.1.10 - cap.65.02.04 US2 -unități școlare 

- Anexa 3.1.11 - cap.65.02.07.04 - D.I.T. 1 

- Anexa 3.1.12 - cap.65.02.07.04 US -unități școlare 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

  

- Anexa 4.1. - centralizator -  Credite externe 

- Anexa 4.1.1 - cap. 70.06 -  Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

- Anexa 4.1.2 - cap. 70.06.03 -  Locuințe 

- Anexa 4.1.3 - cap.70.06.03.01 -  Dezvoltarea sistemului de locuințe 

 

 Art. 5.  Se aprobă Lista de investiţii aferenta bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - anexa nr. 5.1                  „ Lista de investiţii  Primăria Sector 4”   

 

 Art. 6.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic  Consiliul Local 

şi Documente  Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 07.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.205/07.12.2015 
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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 revocarea ca urmare a nulităţii Hotărârii Consiliului Local al  

Sectorului 4 nr. 186/26.11.2015 privind vacantarea unui loc în Consiliul Local al  

sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 
 

 Luând în considerare expunerea de motive a unui grup de consilieri locali, precum și plângerea 

prealabilă formulată de domnul consilier local Dan-Bogdan Delegeanu privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al sectorului 4 nr. 186/26.11.2015 privind vacantarea unui loc în Consiliul Local al 

sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul întocmit de Direcţia Juridică din cadrul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti nr. 4353/17.12.2015; 

 Ţinând cont de prevederile art 7 alin. (1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Cu data prezentei, se revocă ca urmare a nulităţii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

4 nr. 186/26.11.2015; 

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Sectorului 4 şi Secretarul 

Sectorului 4; 

 Art.3 Prin grija Secretarului Sectorului 4 prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului Sectorului 4, Prefectului Municipiului București. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.206/17.12.2015 
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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 alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe 

perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 

 

Consiliul Local Sector 4 

 

 Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4; 

Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În temeiul dispoziţiilor art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Nu se aprobă alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 

4, pe perioada 01.01.2016-31.03.2016. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.207/17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel.401.335.92.30 Fax. 4021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind  respingerea rectificării bugetului  local  al  Sectorului 4  pe anul 2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 

4 nr. P.6.2/ 6730/ 11.12.2015. 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare: 

                                         

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic- Nu se aprobă  rectificarea bugetului  local  al  Sectorului 4  pe anul 2015 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.208/17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel.(4)021.335.92.30 Fax. (4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărîrii 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 Primarului Sectorului 4 precum şi  Referatul de 

specialitate nr.233/09.12.2015 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.3894/10.03.2011 privind acordarea 

autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa 

,,Paradisul Copiilor’’ din Municipiul Bucureşti şi Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 

nr.3896/10.03.2011 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de 

învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ,,Licurici’’ din Municipiul Bucureşti; 

Ţinând cont de Avizul conform al Inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti 

nr.20780/18.09.2015 înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti sub nr.36529/29.09.2015 şi 

Avizul conform al Inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti nr.27048/27.11.2015 înregistrat la 

Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti sub nr.45101/07.12.2015; 

Văzând prevederile art.27 precum şi art.61 din Legea nr. 1/2011 privind Educaţia Naţională, 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 completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015 privind 

organizarea reţelei unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, 

în anul şcolar 2015-2016 în sensul că: Grădiniţa ,,Paradisul Copiilor’’ Str.Haralambie Nicolae nr.38, 

Sector 4 şi Grădiniţa ,,Licurici’’ Str.Cuza Vodă nr.141, Sector 4, se va regăsi în anexa la hotărârea 

susmenţionată. 
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Art.2  –  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 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.209/17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel.(4)021.335.92.30 Fax. (4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  derularea proiectului „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta 

şi/sau cu handicap, dependente şi parţial dependente din sectorul 4” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

          Văzând referatul de specialitate nr.239512/ 14.12.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului sector 4, precum şi expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Ţinând cont de prevederile art.1, alin.(1), art.8 şi art.12 din Legea nr.17/2000, republicată, 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;  

 Luând în considerare prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu moficările şi completările ulterioare:  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă derularea proiectului pentru perioada ianuarie – 

decembrie 2016 „Îngrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârsta şi/sau cu 

handicap dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, în ceea ce priveşte îngrijirea 

persoanelor cu handicap, cât şi a persoanelor în vârstă, dependente sau parţial dependente de 

servicii socio – medicale, de pe raza sectorului 4. 

            Art.2.   Se împuterniceşte, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului-Sector 4 să întocmească toate documentele necesare implementarii, derularii si 

finantarii proiectului astfel denumit „Ingrijiri medico-sociale complexe pentru persoane în vârstă şi/sau 

cu handicap, dependente şi parţial dependente din sectorul 4”, conform Anexei 1* şi ANEXEI 2* la 

prezenta hotărâre. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.210/17.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/


276 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel.(4)021.335.92.30 Fax. (4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ!” şi alocarea de fonduri conform 

bugetului anexat acestui proiect 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi referatul de specialitate cu  

nr.239510/14.12.2015, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 şi Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 să se asocieze 

cu persoane juridice române şi străine; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice şi cu Ordinul OMMFPSPV nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, 

precum şi Ordonanţa de Guvern 68/2003 privind serviciile sociale şi prevederile Legii nr.448/2006, 

republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Luând în considerare  rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

În temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) şi q) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă continuarea proiectului „ŞI EU MERIT O ŞANSĂ” pentru perioada ianuarie 

2016– decembrie 2016, conform Anexei 1* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de fonduri din bugetul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, conform bugetului proiectului din Anexa 2* ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se împuterniceşte Directorul General al D.G.A.S.P.C- Sector 4 să semneze convenţia de 

colaborare între D.G.A.S.P.C-Sector 4 şi Fundaţia ESTUAR. 

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 şi Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.211/17.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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)01.335.92.30 Fax. (4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea omagierii venerabililor cetăţeni şi cetăţene care locuiesc pe teritoriul 

Sectorului 4 şi sărbătoresc peste 100 de ani de viaţă 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 239513/14.12.2015, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

         Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.a) şi art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic- Nu se aprobă  omagierea venerabililor cetăţeni şi cetăţene care locuiesc pe 

teritoriul Sectorului 4 şi sărbătoresc peste 100 de ani de viaţă 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 17.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.212/17.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel.401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor  şi a procedurii pentru numirea  directorilor instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local din cadrul Sectorului 4 al municipiului Bucureşti,  în  

regim  contractual 

Ţinând seama de: 

- prevederile art. 63 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti;  

- referatul de specialitate nr. P.4./1000/11.12.2015, întocmit de Serviciul Resurse Umane,  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucureşti;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se aprobă criteriile (anexa nr. 1)* și a procedurii (anexa nr. 2)* pentru numirea  directorilor 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din cadrul Sectorului 4 al municipiului București,  în  regim  

contractual. 
   

 Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, Primarul Sectorului 4 şi Secretarul 

Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 17.12.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.213/17.12.2015 

 

 

*Anexele  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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.401.335.92.30 Fax. 4021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  rectificarea bugetului  local  al  Sectorului 4  pe anul 2015 

 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 

4 nr. P.6.2/ 6963/ 22.12.2015. 

  Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  543.546,00 mii lei  conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale; 

- Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1  – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2  – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

- Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în  

valoare de  543.546,00 mii lei. 

  

 - Anexa 3.1           - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe  

          - Anexa  3.1.1 - cap. 51.02.01  - Autorităţi Executive şi Legislative  

 - Anexa  3.1.2 - cap. 51.02.01.03 PS4     - Primăria Sector 4 
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 - Anexa  3.1.3 - cap. 51.02.01.03 DIT     - Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 

  

   - Anexa 3.2           - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.3           - capitol bugetar 61.02  - Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 

          - Anexa 3.3.1 - cap.61.02.03                        - Ordine Publică 

 - Anexa 3.3.2 - cap.61.02.03.04           - Poliţia Locală 

 

          - Anexa 3.4        - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.4.1 - cap.65.02.01               - centralizator U.S. 

 - Anexa 3.4.2 - cap.65.02.02  - centralizator D.I.T. 

 - Anexa 3.4.3. - cap.65.02.03.01  - D.I.T. 1 

 - Anexa 3.4.4 - cap.65.02.03.02  - D.I.T. 2 

 - Anexa 3.4.5 - cap.65.02.03 US 1 - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.6 - cap.65.02.03 US 2 - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.7 - cap.65.02.04   - D.I.T. 1 

          - Anexa 3.4.8        - cap.65.02.                   – D.I.T 

 - Anexa 3.4.9 - cap.65.02.04          - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.4.10 - cap.65.02.04. US 2       - unităţi şcolare 

       - Anexa 3.4.11        – cap.65.10.05 US     - Învatamant Postliceal 

 - Anexa 3.4.12 - cap.65.02.07.04     - D.I.T. 

          - Anexa  3.4.13 - cap.65.02.07.04 US      - unităţi şcolare 

 

 - Anexa 3.5           - capitol bugetar 67.02  - Cultură, Recreere, Religie  

 - Anexa  3.5.1 - cap. 67.02.03            - Servicii culturale 

 - Anexa  3.5.1.1 - cap. 67.02.03.30            - Alte servicii culturale – Centrul Cultural  

                                                                                        European pentru UNESCO – N Bălcescu  

          - Anexa  3.5.2 - cap. 67.02.50            - Alte servicii în domeniile culturii,  

                                                                                        recreerii şi religiei 

 

          - Anexa 3.6           - capitol bugetar 74.02  - Protecţia Mediului  

 - Anexa 3.6.1 - cap.74.02.05   - Salubritate şi gestiunea deşeurilor 

 - Anexa 3.6.2 - cap.74.02.05.01   - Salubritate 

 - Anexa 3.7           - capitol bugetar 84.02  - Transporturi  

 - Anexa 3.7.1 - cap.84.02.03   - Transport rutier 

 - Anexa 3.7.2 - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 

 Art. 4.   Se aprobă Listele de investiţii aferente unităţilor aflate în subordinea Consiliului Local 

Sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 
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 - anexa nr. 4.1; 4.1.1  „Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Poliţie Locală  Sector 4”; 

 - anexa nr.  4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; „Lista de investiţii a Direcţiei Învăţământ şi 

Tineret  Sector 4”; 

 

      Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

institutiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic al Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.214/22.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel.(4)021.335.92.30 Fax. (4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea valabilităţii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect  închirierea 

spaţiilor  comerciale situate în pieţele din sectorul 4 al municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Raportul de specialitate nr. 

4387/15.12.2015,  întocmit de Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4;   

 Ţinând seama de Raportul Direcţiei de Control  şi Administraţie Publică nr. 

P.10.2/190/14.12.2015 înregistrat la Cabinet Primar sub nr. P/46/14.12.2015; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004, privind înfiinţarea 

Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4  nr. 

7/29.01.2015, privind reorganizarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 şi aprobarea 

Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  ale Direcţiei  

Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4; 

 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea 

actelor normative, republicată, cu  modificările şi  completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi 

completată, art. 1809 – 1810 Cod civil, art. 1167 – 1179 Cod civil; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. f), art. 115 alin. (1), lit. b) şi  art. 123 alin. 1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1  Începând cu data prezentei se aprobă prelungirea  valabilităţii  contractelor  de închiriere 

având ca obiect  închirierea spaţiilor  comerciale situate în  pieţele din sectorul 4 al municipiului 

Bucureşti, aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, a căror 

valabilitate încetează la 31.12.2015; 

 Art. 2 Valabilitatea  contractelor  de închiriere se prelungeşte prin act adiţional pe o perioadă 

maximă de 1 an; 

 

 Art.3 Prelungirea contractelor de închiriere este  permisă numai dacă sunt întrunite  cumulativ  

următoarele  condiţii:   

 -locatarul  nu este  înregistrat cu debite la plata chiriei şi a utilităţilor pentru  spaţiul comercial 

închiriat; 
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 -locatarul nu este  înregistrat  cu  debite la  bugetul  local  al  sectorului 4; 

 

 Art.4 La expirarea perioadei de valabilitate a contractelor de închiriere, prelungită în condiţiile 

art. 2, Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 va organiza licitaţie publică, conform 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 132/2013, pentru aprobarea procedurii privind modul de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor  comerciale aflate  în administrarea 

Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 ; 

  

  Art.5  Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 şi serviciile de specialitate din 

cadrul Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri,  iar difuzarea  acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local şi 

Documente Electorale, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.215/22.12.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel.(4)021.335.92.30 Fax. (4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 

să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public 

şi privat al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate comun nr. P.9/2575/22.12.2015, întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 

Publice şi Dezvoltare şi Direcţia Gospodărire Locală 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.16/27.01.2015, completată prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 nr.50/26.03.2015. 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 116/18.06.2015, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin(1) şi art. 81, alin(2) lit. “m” 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 4  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea, împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement 

Sector 4 să îndeplinească atribuţiile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor verzi şi a tuturor 

amenajărilor realizate de Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pe domeniul public şi privat, până la 

data de 31.03.2016. 

 Art. 2. Direcţia Gospodărire Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

4 va monitoriza şi controla modul de îndeplinire a atribuţiilor prevazute la art.1; 

 Art. 3. Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de Directia Administrare Parcuri şi Zone de 

Agrement Sector 4 în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevazute la art.1, se finanţează de la bugetul 

local pentru serviciile efectate pe domeniul public; 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4, Directia Economică, Direcţia Gospodărire Locală şi Direcţia 

Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, aceasta fiind difuzată de Serviciul Tehnic Consiliului Local şi Documente Electorale, conform 

competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 22.12.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.216/22.12.2015 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  



288 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Gheorghe Iulian în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă 

de 3 luni, până la data de 31.03.2016. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 151 

Data:17.12.2015 
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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; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 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 890.715 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 883.896 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 fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 8.270 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. II ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. 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 88.597 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 88.597 mii lei conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.152 

Data:17.12.2015 

*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 Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Setorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 

- Prevederile art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

- Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi 

funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi al art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului de salubrizare 

la nivelul Sectorului 6, Bucureşti, sub forma gestiunii delegate. 

 Art. 2. Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare pe raza Sectorului 6”, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Investiţii, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.153 

Data:17.12.2015 

*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 solicitarea aprobării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

a funcţionării Centrului Cultural European Sector 6 în imobilul situat în Bd. Iuliu  

Maniu nr. 111, bloc F, parter, sector 6, Bucureşti, dat în administrarea Consiliului  

Local al Sectorului 6 conform H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor  

imobile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Consiliului  

General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale 

Arhitect-Şef; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

actualizată;  

 În temeiul art. 36 alin. (1),  art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. j) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti aprobarea funcţionării Centrului 

Cultural European Sector 6 în imobilul situat în Bd. Iuliu Maniu nr. 111, bloc F, parter, sector 6, 

Bucureşti, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 conform H.C.G.M.B. nr. 85/2002 

pentru funcţionarea Centrului antidrog la nivelul sectorului 6, imobil în suprafaţă de 190,00 m.p., 

identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Centrul antidrog sector 6 îşi va desfăşura în continuare activitatea în imobilul respectiv, 

alături de Centrul Cultural European Sector 6. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul 

Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi Centrul Cultural European Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.154 

Data:17.12.2015 

*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 finalizarea contractelor de finanţare pentru proiectele cod SMIS 21685  

„Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, 

 Bucureşti” şi cod SMIS 7811 „Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei,  

Militari, Sector 6, Bucureşti” şi aprobarea cheltuielilor 

necesare finalizării acestora 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate întocmit de Administratorul Public al Sectorului 6; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării 

proiectelor „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti” 

şi „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi 

prevenirea criminalităţii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 132/17.06.2010 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.02.2010; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 76/31.05.2011 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor „Modernizarea 

arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi „Achiziţionarea şi 

instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/28.06.2011 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor „Modernizarea 

arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi „Achiziţionarea şi 

instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării 

proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, 

Militari) din Sectorul 6, Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 101/28.06.2011 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică 

complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 105/14.07.2011 privind modificarea H.C.L. Sector 6 

nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi 

asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti; 

- prevederile contractului de finanţare nr. 2210/01.09.2011 privind proiectul “Modernizare arhitecturală 

şi peisagistică a parcului Drumul Taberei”, cod SMIS 21685; 
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- prevederile contractului de finanţare nr. 3078/18.05.2012 privind proiectul “Modernizare urbanistică 

complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti”, cod 

SMIS 7811; 

- Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Regional, privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de 

finanţare la proiectele care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia; 

- prevederile art. 42 alin. (1) şi (2) şi ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. În cadrul bugetului local al Sectorului 6 pe anul 2016, în anexa lista obiectivelor de 

investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 2016, în semestrul I, la categoria lucrări în continuare 

se vor regăsi următoarele poziţii bugetare: 

1. Proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, 

Bucureşti” cod SMIS 21685 – în valoare de 12.514.571,72 lei; 

2. Proiectul  “Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti”, cod 

SMIS 7811 - în valoare de 3.592.261,40 lei. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform compeţentelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.155 

Data:17.12.2015 
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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 completarea Anexei nr. 2 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 ,,Emerald” şi Complexul 

Şcolar ,,CRONOS” la unităţi de învăţământ particular 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 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; 

 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 completează Anexa nr. 2 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 particular cu 

următoarele unităţi de învăţământ particular respectiv Grădiniţa ,,Emerald”, cu sediul în Municipiul 

Bucureşti, Str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr. 13C, Sector 6 şi Complexul Şcolar ,,CRONOS”, cu 

sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Chibzuinţei nr. 15-17, 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. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.156 

Data:17.12.2015 
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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 anularea creanţelor fiscale mai mici 40 lei, aflate în sold 

la data de 31.12.2015, datorate de persoanele fizice şi juridice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

 Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 92 /2003  privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În baza 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 al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2015, mai 

mici de 40 lei, înregistrate în evidenţele fiscale ale Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, 

pentru contribuabilii persoane juridice în sumă de 8.757,46 lei, iar pentru contribuabilii persoane fizice 

în sumă de 142.283,98 lei. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.157 

Data:17.12.2015 
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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 aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 prin care se propune acordarea unor facilităţi fiscale; 

 Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 

privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza 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 al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă aplicarea prevederilor art. 12 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.  

44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale. 

 Art. 2. Se aprobă anularea în cotă de 50 % a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creanţe fiscale datorate 

bugetului local al Sectorului 6, de către persoane fizice şi persoane juridice. 

 Art. 3. Se aprobă Procedura de acordare a anulării cotei de 50 % din majorările de întârziere 

datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al 

Sectorului 6, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.158 

Data:17.12.2015 

 

 

*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 modelului şi conţinutului autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică şi a altor prevederi ce reglementează desfăşurarea activităţii comerciale pe 

raza administrativ – teritorială a sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Activităţi Comerciale; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 

nr. 99/2000; 

 Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

 Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii 

de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor 

nr. 1298/2011; 

 Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 

desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, modificat şi completat prin Ordinul 

Ministrului Sănătăţii nr. 1185/2012; 

 Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări 

care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată şi completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 19/2014; 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modelul autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe 

raza administrativ – teritorială a Sectorului 6, denumită autorizaţie de funcţionare, confom Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă modelul de cerere, formular tipizat, care trebuie completată de către fiecare 

solicitant de autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

va fi prevăzută în Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti care stabileşte nivelurile 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016. 

 Art. 4. (1) Se aprobă eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi 

distractive pentru activităţile din grupa CAEN 932, în aceleaşi condiţii prevăzute în regulamentul 

privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. 

 (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive 

va fi prevăzută în Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti care stabileşte nivelurile 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016. 

 Art. 5. Se aprobă modelul autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 19/08.03.2005 

privind aprobarea “Regulamentului de emitere a Acordului de Funcţionare pentru agenţii economici 

(indiferent de forma de organizare) care îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti” prin introducerea în Anexa nr. 1 a hotărârii, la elementele de identificare, autorizaţia de 

securitate la incendiu. 

 Art. 7. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 139/29.09.2011 

privind aprobarea Acordurilor de Funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe raza 

Sectorului 6 şi a regulamentelor de aplicare aferente, prin înlocuirea în Anexele nr. 1, 2 şi 3 a textului 

“Şef Birou Activităţi Comerciale şi Evidenţă Spaţii Comerciale şi Sanitare” cu textul “Şef Serviciu 

Activităţi Comerciale” iar textul “Director Direcţia Administraţie Publică Locală” se elimină. 

 Art. 8. Acordurile de funcţionare privind desfăşurarea activităţilor comerciale eliberate în baza 

H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005 şi H.C.L. Sector 6 nr. 139/2011 rămân valabile până la data expirării 

acestora. 

 Art. 9. Se aprobă ca în cursul anului 2016 acordul de funcţionare pentru activităţile cuprinse în 

anexa la O.G. nr. 99/2000 (exceptând activitatea de alimentaţie publică) pentru care Legea nr. 
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227/2015 privind Codul fiscal nu mai stabileşte taxă, să fie eliberat agenţilor economici în mod gratuit, 

dacă Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu va adopta o hotărâre pentru a o stabili. 

 Art. 10. Începerea unui exerciţiu comercial fără a deţine autorizaţia privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică sau acordul de funcţionare pentru desfăşurarea de activitatea 

economică, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 73, pct. 1, lit. a)-e), din O.G. nr. 

99/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

 Art. 11. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Activităţi Comerciale vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.159 

Data:17.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 „Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea anuală a 

autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Activităţi Comerciale; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 

nr. 99/2000; 

 Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

 Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii 

de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor 

nr. 1298/2011; 

 Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 

desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, modificat şi completat prin Ordinul 

Ministrului Sănătăţii nr. 1185/2012; 

 Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări 

care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată şi completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 19/2014; 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă „Regulamentul pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiei de 

funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativ – teritorială a 

Sectorului 6”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Activităţi Comerciale vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.160 

Data:17.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 programului multianual de investiţii pentru 

“Implementarea a 100 sisteme de parcări inteligente verticale” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i) precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) lit. d) şi e) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă programul multianual de investiţii pentru ,,Implementarea a 100 de sisteme 

parcări inteligente verticale” în Sectorul 6, Bucureşti pentru perioada 2016 - 2019 ca program cu 

finanţare multianuală. 

 Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se va face din bugetul Consiliului 

Local al Sectorului 6 şi alte surse de finanţare. 

 Art. 3. Se aprobă graficul de eşalonare a execuţiei financiare a programului multianual de 

investiţii ,,Implementarea a 100 de sisteme parcări inteligente verticale” în Sectorul 6, Bucureşti 

pentru perioada 2016 – 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Programul multianual de investiţii se revizuieşte, se adaptează şi se aprobă anual. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.161 

Data:17.12.2015 

 

*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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii 

unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea terenurilor şi clădirilor din  

proprietatea privată şi/sau proprietatea publică şi administrarea Municipiului  

Bucureşti în proprietatea şi/sau administrarea Consiliului Local Sector 6, 

cu destinaţia de sedii – puncte de lucru 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 867 - 870 din Codul Civil; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti emiterea unei hotărâri prin care 

se aprobă transmiterea terenurilor şi clădirilor, având datele de identificare înscrise în Anexa nr. 1 şi 

prezentate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată 

şi/sau proprietatea publică şi administrarea Municipiului Bucureşti în proprietatea şi/sau administrarea 

Consiliul Local Sector 6, cu destinaţia de sedii – puncte de lucru.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.162 

Data:17.12.2015 

 

 

*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 Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Administraţiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 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; 

 Ţinând cont de adresa instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 17338/04.11.2015 privind 

numărul maxim al posturilor potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  În 

baza art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6, conform  Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2.  Directorul General al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 

este împuternicit să facă schimbări de posturi în compartimente ori de câte ori este nevoie, cu 

respectarea numărului total de posturi aprobate în Anexele nr. 1 şi nr. 2, să stabilească atribuţiile şi 

răspunderile Directorilor Generali Adjuncţi, Contabilului Şef şi ale întregului personal din cadrul 

A.D.P.D.U Sector 6. 
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 Art. 3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Anexele nr. 1 

şi 2 din Hotărârea  Consiliului Local Sector 6 nr. 66/08.04.2013. 

 Art. 4.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.163 

Data:17.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 12”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 420 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Elena Farago nr. 12”, Sector 6. 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37033/5/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6. 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

teză, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 12”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 420 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.164 

Data:17.12.2015 
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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 – “Bulevardul Anul 1864 nr. 45”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 585,26 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Anul 1864 nr. 45”, Sector 6. 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

34895/5/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6. 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

teză, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Anul 1864 nr. 45”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 585,26 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.165 

Data:17.12.2015 
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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 respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 6.080 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

34896/6/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

teză, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.166 

Data:17.12.2015 
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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 – “Drumul Belşugului nr. 38G”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Belşugului nr. 38G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26974/24/5 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 38G”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.000 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. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.167 

Data:17.12.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Domnişoara Pogany nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu de locuinţe unifamiliale 

pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Aleea Domnişoara Pogany nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40821/13/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

teză, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Aleea Domnişoara Pogany nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă 

de 10.000 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.168 

Data:17.12.2015 
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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 respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21097/8/4 din 15.06.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

teză, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.169 

Data:17.12.2015   
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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 – “Calea Giuleşti nr. 331”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 554 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Calea Giuleşti nr. 331”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26977/20/5 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 331”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 554 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.170 

Data:17.12.2015  
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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 Golescu Zinca nr. 45”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 451 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 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 Golescu Zinca nr. 45”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24279/16/5 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Golescu Zinca nr. 45”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 451 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.171 

Data:17.12.2015 
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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 – “Splaiul Independenţei nr. 307-309”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea hotel pe un teren în suprafaţă de 534 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 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 – 

“Splaiul Independenţei nr. 307-309”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20968/3/5 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu “Splaiul Independenţei nr. 307-309”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea hotel pe un teren în suprafaţă de 534 mp., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.172 

Data:17.12.2015 
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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 respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26978/19/5 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: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr.173 

 Data:17.12.2015 
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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 – “Bulevardul Timişoara nr. 103A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 5.000 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 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 – 

“Bulevardul Timişoara nr. 103A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26979/23/5 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: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5.000 mp., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.174 

Data:17.12.2015  
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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 respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 333 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33705/1/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

teză, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.175 

Data:17.12.2015 
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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 respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren 

în suprafaţă de 275 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 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 Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22460/2/5 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: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.176 

Data:17.12.2015 
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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 Conformității  

Nivelului de Serviciu  B1 – Calitatea Apei Epurate 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei 

Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin adresa nr. 

15202454/16.11.2015; 

- Referatul nr. 2129/02.12.2015 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

B1, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, 

încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova Bucureșt i S.A în 

calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare 

pentru Municipiul București; 

 - prevederile clauzelor 1.3, 1.5 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

 - prevederile art. 18 și art. 19 din Actul Adițional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune 

dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de servicii de 

alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 

26.09.2013; 

- prevederile Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea 

Nivelelor Stardardelor de Bază pentru indicatorii A2 - Presiunea la apa potabilă, A4 -Acoperire 

apa potabilă, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentării alternative cu apă potabilă, B1- Calitatea 

apei efluentului, B2- Acoperire canalizare; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014 și nr. 

41/08.12.2014; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul 

AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012; 
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B1 – 

Calitatea Apei Epurate, pentru perioada de evaluare 01.11.2014 - 31.10.2015, prezentată în 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUȚĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

București 

Nr. 36  / 7.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B6- 

Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova București S.A. la AMRSP prin adresa 

nr.15218962/09.12.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 2238 / 18.12.2015, privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu B6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Actului Aditional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB 

nr.70/28.04.2012 

- prevederile art.22 din Actul Adițional nr. 10 /22.11.2013 la Contractul de Concesiune la Contractul 

de Concesiune, aprobat prin prin HCGMB nr. 245 / 26.09.2013; 

- prevederile Deciziior Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/ 26.09.2011, nr.  9  / 20.07.2012, nr. 

16/11.10.2012 și nr.42/23.12.2014; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;         

            

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B6 – 

Capacitate de transport Caseta pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 23.11.2014 - 

22.11.2015, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUȚĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 38/23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 - 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților transmis de S.C. Apa Nova București S.A. cu 

scrisoarea  nr. 15218962/09.12.2015, înregistrată  la AMRSP cu nr. 2171/09.12.2015, 

Având în vedere Referatul nr. 2239/18.12.2015 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu C5 - Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către  Directorul  Servicii al AMRSP. 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București;    

-prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 3/2004, nr. 48/2004, nr. 50/2005, nr. 

40/2006,  nr. 38/2007, nr. 26/2008 și nr. 24/2009  și  Deciziile  Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

32/2010, nr.  32/2011, nr. 42/2012, nr. 43/2013 și nr. 43/2014;  

În temeiul prevederilor  art. 7, literele a), b),  a art.14.2 și art. 16, literele a), b) și  f) din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  C5 – 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformitatii 27.11.2014-26.11.2015, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta 

Decizie.  
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUȚĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

București 

Nr. 39/23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

B3– Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformitatii Nivelului de Serviciu B3 – 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia, transmis de către S.C. 

Apa Nova București S.A. prin scrisoarea nr. 15221825/14.12.2015, înregistrată la AMRSP cu nr. 

2191/14.12.2015, 

Având în vedere Referatul nr. 2251/21.12.2015 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu B3 – Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC  nr. 1/2003, nr. 1/2004, nr. 1/2005, nr.1/2006,  

nr. 1/2007, nr. 1/2008, nr. 27/2008 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2009,  nr. 

30/2010,  nr. 33/2011,  nr. 43/2012, nr. 41/2013 și nr. 44/2014 ; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012;         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B3 – 

Timpul între notificarea înfundării unei guri de scurgere și golirea acesteia pentru Perioada de 
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Evaluare a Continuării Conformității 06.12.2014 – 05.12.2015,  prezentată în Anexa*  care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

București 

Nr. 40/23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

 

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

B4.3– Eliminarea apelor reziduale în urma  unei înfundări/prăbușiri de canal colector 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei înfundări/prăbușiri de canal colector, transmis de către S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. prin scrisoarea nr. 15221825/14.12.2015, înregistrată la AMRSP cu nr. 

2191/14.12.2015, 

Având în vedere Referatul nr. 2252/21.12.2015 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu B4.3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere : 

 -prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

 -prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 2/2003, nr. 5/2004, nr. 2/2006, nr. 2/2007, 

nr. 2/2008, nr. 28/2008 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 16/2009, nr. 31/2010, nr. 

34/2011,  nr. 44/2012,  nr.42 /2013 și nr. 45/2014; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012.         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma  unei înfundări/prăbușiri de canal colector, pentru Perioada de 

Evaluare a Continuării Conformității 06.12.2014 – 05.12.2015, prezentată în Anexa* care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiteri  prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 
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*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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