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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

  Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 166 din 05.02.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii  - Direcţia 

Cultură, Sport, Turism nr.206/27.01.2015; 

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, O.U.G. nr. 68/2013 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 189/2008 şi Legea nr. 185/2014, precum şi ale prevederilor 

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

desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru 

al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de 

management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile HCGMB nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor 

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

funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor 

la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul 

permanent de lucru al CGMB şi la serviciile/instituţiile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti - Anexa 34 a şi b şi de prevederile DPG nr. 84/20.01.2015, privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de 

soluţionare a contestaţiilor pentru Circ&Variete Globus Bucureşti -instituţie publică de 

cultură de interes local al municipiului Bucureşti; 

 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
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 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective, în vederea organizării concursului de management 

pentru Circ&Variete Globus Bucureşti - instituţie publică de cultură de interes local al municipiului 

Bucureşti, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art.1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro) - secţiunea Acte normative şi 

a Circ&Variete Globus Bucureşti (www.circulglobus.ro). precum şi prin afişare la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi al instituţiei pentru care se organizează concursul. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Circ&Variete Globus 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, care se comunică şi Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr.:229 din 23.02.2015 

 

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

şi Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr.1183/1/404/02 2015; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice 

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

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

desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru 

al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de 

management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile art. II şi art lll din OUG nr. 68/26.07.2013, pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 185/2014; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

instituţiilor publice de cultură de interes local al municipiului Bucureşti, asigurat în baza contractului 

de management încheiat, conform Anexei* la prezenţa dispoziţie, care face parte integrantă din 

aceasta. 

 

 Art.2 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism, Direcţia Buget, precum şi Teatrul 

de Comedie, Teatrul „CI.Nottara", Teatrul de Revistă „Constantin Tănase", Teatrul Municipal „Lucia 

Sturdza Bulandra", Teatrul Mic, Teatrul Odeon, Teatrul de Animaţie „Ţăndărică", Teatrul Tineretului 

„Metropolis", Teatrul „Masca", Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul „Ion Creangă", Teatrul „Excelsior", 

Opera Comică Pentru Copii, Şcoala de Artă Bucureşti, Casa de Cultură „Friedrich Schiller", 
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Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii 

Române, Circ&Variete Globus Bucureşti, Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile 

Bucureştiului", Universitatea Populară „loan I. Dalles" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti al domnului Scarlat Horia  

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal nr. 43/09.12.2014, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 5100/6/10.12.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

4109/11.12.2014, precum şi adresa Partidului Naţional Liberal nr. 44/15.12.2014, înregistrată la 

Cabinet Secretar General cu nr. 5172/6/15.12.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

4179/16.12.2014, prin care se propune domnul Scarlat Horia pentru funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

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

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Bucureşti al domnului Scarlat Horia, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier 

al domnului Tănase Ion Gabriel. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

J U R Ă M Â N T 

 

Eu, SCARLAT HORIA 

 

ales consilier general, 

în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

depun următorul jurământ: 

 

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu  

bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea  

pentru binele locuitorilor municipiului Bucureşti. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

 

 

Bucureşti, 

02.02.2015 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ANGELESCU RAMIRO-ROBERT-EDUARD 

 

CONSILIER GENERAL, 

 



12 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Şerban Nicolae şi vacantarea unui post de 

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresele Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./12.231;12.232;12.233/P/17.07.2014, nr. S.M./12.816/P/24.07.2014 şi nr. 13.528/P/21.08.2014, 

înregistrate la Cabinet Secretar General cu nr. 2881/6/17.07.2014, nr. 3046/6/24.07.2014 şi nr. 

3405/6/21.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, nr. 

2369/24.07.2014 şi nr. 2649/21.08.2014, prin care ne - a făcut cunoscut că a înaintat la Tribunalul 

Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, cereri de chemare în judecată a Consiliului 

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

Bucureşti; 

Având în vedere demisia domnului Şerban Nicolae, înregistrată la Cabinet Secretar General 

cu nr. 3206/6/05.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2507/06.08.2014; 

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

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin. (1) din Legea 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 ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Şerban Nicolae, ca urmare a 

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

Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/02.07.2014, nr. 143/14.07.2014 şi nr. 163/23.07.2014 se 

revocă. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 2 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

validarea mandatului de consilier în cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti a doamnei Chiriş Mariana 

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal nr. 44/15.12.2014, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 5172/6/15.12.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

4179/16.12.2014, prin care se propune doamna Chiriş Mariana, pentru funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

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

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Bucureşti al doamnei Chiriş Mariana, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier 

al domnului Şerban Nicolae. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 3 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

 

J U R Ă M Â N T 

 

Eu, CHIRIŞ MARIANA 

 

ales consilier general, 

în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările  

ulterioare, depun următorul jurământ: 

 

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu  

bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea  

pentru binele locuitorilor municipiului Bucureşti. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

 

 

Bucureşti, 

02.02.2015 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ANGELESCU RAMIORO-ROBERT-EDUARD 

 

CONSILIER GENERAL, 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici privind  

reabilitarea, consolidarea şi supraetajarea imobilului din Splaiul Independenţei nr.2,  

sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Centrul de Proiecte şi Programe 

Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul nr. 4/22.01.2015 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privind reabilitarea, 

consolidarea şi supraetajarea imobilului din Splaiul Independenţei nr. 2, sector 5, Bucureşti, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret 

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 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr.4 
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Anexa la H.C.G.M.B. NR.4/02.02.2015 

 

 

Principalii indicatori tehnico - economici privind: 

Studiul de fezabilitate privind reabilitarea, consolidarea şi supraetajarea imobilului din Splaiul 

Independenţei nr. 2, sector 5, Bucureşti 

 

 

Valoarea totală a investiţiei: 1.761.674 mii lei TVA inclus 

Din care valoare C+M 

 

1.354.938 mii lei TVA inclus 

Eşalonarea investiţiei:  

Anul 1 1.761.674 mii Iei TVA inclus 

Din care valoare C+M 

 

1.354.938 mii Iei TVA inclus 

 EXISTENT PROPUS 

Suprafaţa teren: 88 MP 88 MP 

Suprafaţa construită: 88 MP 88 MP 

Suprafaţa desfăşurată: 307,22 mp 396 mp 

Regim de înălţime: S+P+2E S+P+3E+4R 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia lucrărilor de  

consolidare la imobilul situat în Bucureşti, str. Blănari nr. 10, sector 3 

 

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

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

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 44/17.11.2014; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. d) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în Bucureşti, 

str. Blănari nr. 10, sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se asigură din transferuri de la bugetul local conform prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 5 
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ANEXA nr. 1  

la HCGMB Nr.5/2015 

 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului:  

Consolidare imobil situat în str. Blănari nr.10, sector 3 

 

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie la 

nivelul lunii iulie 2014, este de 1.857,311 mii lei (fără TVA) din care valoarea C+M este de 

1.167,639 mii lei (fără TVA). 

 

                                          -mii lei- 

 Valori (fără TVA) conform Deviz General proiect 

de consolidare actualizate la nivelul lunii 

octombrie 2014 conform indicilor lunari ai 

preţurilor de consum publicaţi de  

Institutul Naţional de Statistică 

(iulie 2014 - octombrie 2010 =1,1000) 

                                                             

 Total Locuinţe 

(buget total) 

 100% 100% 

Valoarea investiţiei: 

               Total (lei)  
  din care C+M (lei) 

2.043,042 

1.284,403 

2.043,042 

1.284,403 

Suprafaţa desfăşurată                           (mp) 765 765 

Spaţii                                                       (nr.) 1 ap. şi 2 s.a.d. 1 ap. şi 2 s.a.d. 

Durata de realizare a investiţiei  

                                        (luni calendaristice) 

 

24 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Străzilor, a străzilor din sectorul 1 aferente cartierului 

ANL Henri Coandă, în vederea realizării prin cofinanţare din fonduri europene nerambursabile a 

obiectivului ,,Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum şi 

a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe Henri Coandă, sector 1 – Lot I” 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi art 45 alin. (3) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Străzilor, a străzilor din sectorul 1 

aferente cartierului ANL Henri Coandă, în vederea realizării prin cofinanţare din fonduri europene 

nerambursabile a obiectivului „Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat 

public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe Henri Coandă, sector 1 - Lot I" 

Art.2 Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale 

principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti se modifică conform prevederilor prezentei 

hotărâri. 

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

Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 1 şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr.6  
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ANEXA la HCGMB nr. 6/02.02.2015 

 

 

Nr. 

Crt. 

Felul 

Arterei 

Denumirea Limite Sector 

   De la... Până la…  

1 Intr Atanasiu Nicky   1 

2 Str. Barbu Eugen   1 

3 Intr. Băieşu Ion   1 

4 Intr. Bănica Ştefan Sr.   1 

5 Str. Biharia (prelungire)   1 

6 Bd. Constantin George  limita administrativă 1 

7 Intr. David Alexandru   1 

8 Intr. Girardi Nicolae   1 

9 Intr. Giurumia Aurel   1 

10 Intr. Kovacs Gyorgy   1 

11 Str. Marcus Manole   1 

12 Intr Mereuţă Mihai   1 

13 Bd. Mihu Iulian  limita administrativă 1 

14 Str. Munteanu Francisc  limita administrativă 1 

15 Intr. Niţulescu Vasile   1 

16 Str. Olah Tiberiu   1 

17 Str. Patrichi Gina (Florian Pitiş)  limita administrativă 1 

18 Str. Popovici Titus   1 

19 Intr. Rauţchi Constantin   1 

20 Intr. Simionescu Constantin   1 

21 Intr. Stavru Tudor   1 

22 Intr. Şeptilici Mircea   1 

23 Intr. Talianu Ion   1 

24 Str. Timică George   1 

25 Bd. Veroiu Mircea  limita administrativă 1 

26 Str. Vitanidis Gheorghe  limita administrativă 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi ARAS - Asociaţia  

Română Anti-SIDA, în vederea asigurării continuităţii proiectului  

„Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din Bucureşti" 

 

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

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

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

sociale; 

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

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Acordul de asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi ARAS-Asociaţia Română Anti-SIDA, în vederea asigurării continuităţii 

proiectului „Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din Bucureşti", 

prevăzut în anexa nr. 1. 

Art.2 Municipiul Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, asigură decontarea costurilor proiectului „Un pas înainte pentru integrarea socială a 

persoanelor vulnerabile din Bucureşti", conform anexei nr. 2. 

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

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/2010  

pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spaţiilor cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă, beneficiarilor „Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi 

luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 

de la Braşov din noiembrie 1987 şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 250/2013 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Serviciul Spaţiu Locativ şi 

cu Altă Destinaţie; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi 

luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 

de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/2010 pentru 

aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţă, beneficiarilor „Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptători care au 

contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 

jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987", conform anexelor nr. 1* şi nr. 2* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 161/2010 se completează în mod corespunzător prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/2013 se abrogă. 

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

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 listelor de atribuire propuse de către  

„Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în care se găsesc cetăţenii  

Municipiului Bucureşti” 

 

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

raportul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială şi raportul Comisiei patrimoniu din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor achiziţionate din fonduri proprii ale 

municipiului Bucureşti. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (5) lit. a) şi art. 45 alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă listele de atribuire propuse de către „Comisia de evaluare a situaţiilor sociale 

deosebite în care se găsesc cetăţenii municipiului Bucureşti" cu persoanele nominalizate în anexele 

nr. 1-3. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2014. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr.9  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B.  

Nr. 9/02.02.2015 

 

 

Lista de atribuire propusă de către "Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în  

care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti" 

 

 

Tip: Persoane Evacuate 

 

1. Biriş Toder 13. Mihai Vasile 

2. Costache Gheorghe 14. Mardare Lelioara 

3. Ciuche Mihai 15. Oancea Ecaterina 

4. Dăroiu Floarea 16. Popescu Gheorghe 

5. Dumitru Elvis 17. Stegariu Manda 

6. Dima Cristian 18. Stroescu Dan Gheorghe 

7. Gheorghiţă Anghel 19. Savin Georgeta 

8. Florea Ion 20. Stoicescu Constanţa 

9. Ion Vasilica 21. Stoican Fănica 

10. Ionescu Mariana 22. Turbăceanu Cătălina 

11. Ionescu Ionela - Florentina 23. Tudor Ioana 

12. Ladaru loan 24. Tănase Bucur - Fotache - Adrian 

  25. Toma Eugenia 

  26. Vlad Marin 

  27. Zanfir Niculae 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B.  

Nr. 9/02.02.2015 

 

 

Lista de atribuire propusă de către "Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în  

care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti" 

 

 

Tip:Cazuri Sociale 

 

 

1.Antofi Mariana  

2.Balaciu Emanuel - Mihai  

3.Coporan Florian 

4.Marin Cristian  

5.Mihai Angelica  

6. Niţuc Maria 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B.  

Nr.9/02.02.2015 

 

 

Lista de atribuire propusă de către "Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în  

care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti" 

 

 

Tip: Schimburi de Locuinţă 

 

1.Pitică Constanţa - Luminiţa, schimb de garsoniere cu Parnică Elena, de la etaj 2, la etajul 7. 

2.Stancu Aurelia, renunţă la apartamentul de 2 camere, care rămâne la PMB şi solicită altul în 

altă zonă a Capitalei, copil cu handicap grav locomotor. 

3.Sbârciog Ştefana, 1 persoană, renunţă la apartamentul de 2 camere, care rămâne la PMB şi 

solicită o garsonieră. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea preluarii obiectivului de investiţii al Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei ,,Pasaj suprateran Mihai Bravu – Splaiul Unirii”, în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor şi modificarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă 

din Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi 

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

În conformitate cu prevederile art. 22
^
1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă preluarea obiectivului de investiţii al Primăriei Municipiului Bucureşti-Direcţia 

Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei „Pasaj suprateran Mihai Bravu-Splaiul Unirii" în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Străzilor. 

Art.2 Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea reţelei stradale 

principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează şi va avea conţinutul din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 10 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr. 10/2015 

 

LUCRĂRI DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE PASAJ ARTERA DE CIRCULAŢIE SECTOR 

0 1 2 3 

1 Pasajul Muncii Şos. Mihai Bravu 2+3 

2 Pasajul Bucur-Obor Şos. Ştefan cel Mare 2 

3 Pasajul Victoria Bd. lancu de Hunedoara 1 

4 Pasajul Unirii Bd. I.C. Brătianu 1 

5 Pasajul Mărăşeşti Bd. Mărăşeşti 4+4 

6 Pasajul Lujerului Şos. Virtuţii 6 

7 Pasajul Jiului Bd. Poligrafiei 2 

8 Pasajul Băneasa Bd. Aerogării 1 

9 Pasajul Fundeni Şos. Fundeni 2 

10 Pasajul Basarab Bd.Titulescu-Orhideelor-Pod 

Grozăveşti –Vasile Milea 

1+6 

11 Pasajul Mihai Bravu-Splaiul Unirii Şos.Mihai Bravu-Calea Văcăreştilor 3+4 

    

    

    

Nr. 

Crt 

DENUMIRE POD ARTERA DE CIRCULAŢIE SECTOR 

0 1 2 3 

1 Pod Grant Calea Crângaşi 1+6 

2 Pod Insula Lacul Morii 6 

3 Pod Ciurel Şos. Virtuţii 6 

4 Pod Grozăveşti Şos. Orhideelor 6 

5 Pod Cotroceni Şos. Cotroceni 1+6 

6 Pod Eroilor Bd. Eroilor 5 

7 Pod Opera P-ta Operei 5 

8 Pod Haşdeu Str. B.P. Haşdeu 5 

9 Pod Izvor Bd. Schitu Măgureanu 5 

10 Pod Operetă Calea Victoriei 3+4 
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11 Planşeu P-ţa Unirii P-ţa Unirii 3+4 

12 Pod Mărăşeşti Bd. Mărăşeşti 3+4 

13 Pod Timpuri Noi Str. Nerva Traian 3+4 

14 Pod Mihai Bravu Şos. Mihai Bravu 3+4 

15 Pod Vitan Bârzeşti Calea Vitan Bârzeşti 3+4 

16 Pod Băneasa Şos. Bucureşti Ploieşti 1 

17 Pod Bordei Bd. Aviatorilor 1 

18 Pod Floreasca Calea Floreasca 1 

19 Pod Lacul Tei Str. Barbu Văcărescu 2 

20 Pod Toboc Str. Petricani 2 

21 Pod Colentina Şos. Colentina 2 

22 Pod Pantelimon Şos Pantelimon 2 

23 Pod Lac IOR Str. Liviu Rebreanu 3 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a  

bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 8/17.04.2014, situat în Bucureşti, str. Moldoviţa nr. 2, bloc MIID9/4,  

scara B, etaj 7, apartament 149, sector 4 şi transmiterea acestuia în  

administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 8/17.04.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

-Art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 

123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al municipiului Bucureşti bunul imobil ce face obiectul 

Certificatului de moştenitor nr. 8/17.04.2014, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmite în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la 

art. 1. 

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut Ia art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

Art.4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra 

bunului imobil prevăzut la art. 1. 
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Art.5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele 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 02.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 11 

 

 

ANEXA 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr 11/02.02.2015 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor 

nr. 08/17.04.2014 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Str Moldoviţa nr. 2, bloc MIID9/4 

sc. B, et. 7, ap. 149, sector 4 

Suprafaţă utilă= 57,67 mp, confort II 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind punerea în executarea Sentinţei Civile nr. 1016/13.03.2012  

irevocabilă, a Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi  

Fiscal, referitoare la atribuirea în proprietate, fără plată, domnului Lică Pavel a  

unui loc de veci în Cimitirul Străuleşti II 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane; 

Văzând avizul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

-Adresa Direcţiei Juridic nr. 20714/N.I./13.08.2014 privind solicitarea domnului Lică Pavel de punere 

în executare a Sentinţei Civile nr. 1016/13.03.2012 a Tribunalului Bucureşti; 

-Sentinţa Civilă nr. 1016/13.03.2012 irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal; 

-Adresa Aparatului Permanent nr. 1338/I.I/27.01.2014 privind punerea în executare a Sentinţei Civile 

nr. 1016/13.03.2012 a Tribunalului Bucureşti;  

-Adresele Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane nr. 5175/04.07.2014 şi nr. 

9455/20.11.2014; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/12.07.2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 

care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele 

care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 

din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Decizia Curţii Constituţionale nr. 798 din 16 iunie 2011 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de 

eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum 

şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;  

-Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 119 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bucureşti a 

locului de veci nr. 60, figura 12 din Cimitirul Străuleşti II. 

Art.2 Se atribuie în proprietate, fără plată, domnului Lică Pavel, domiciliat în Bucureşti, Aleea 

Fizicienilor nr. 3, Bl. D3B, Sc. B, Ap. 62, Sector 3, bunul prevăzut la art. 1. 

Art.3 Se împuterniceşte Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane ca în termen de 30 de 

zile de la data prezentei hotărâri, să încheie actele necesare transferului de proprietate către domnul 

Lică Pavel. 

Art.4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti se modifică în mod corespunzător. 

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

Bucureşti şi Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  02.02.2015 

Nr. 12 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor 

situate în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 19 - 21, sector 1, str. Cristian Pascal nr. 25 – 27, sector 6, str. 

Reconstrucţiei nr. 3, sector 3, str. Teofil nr. 3 – 5, sector 2, şi în oraşul Fundulea, jud. Călăraşi din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Luând în considerare adresa Ministerului Sănătăţii nr. 11308/20.02.2014 şi adresa Ministerului 

Finanţelor Publice nr. 449596/17.12.2013; 

Ţinând cont de: 

-Hotărârea Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea 

unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

-Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) 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 solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea imobilelor 

situate în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 19-21, sector 1 (nr. M.F. 144532), str. Cristian Pascal nr. 25-

27, sector 6 (nr. M.F. 151887 şi 151886), str. Reconstrucţiei nr. 3, sector 3 (nr. M.F. 144447), str. 

Teofil nr. 3-5, sector 2 (nr. M.F. 144408) şi în Oraşul Fundulea, jud. Călăraşi (nr. M.F. 157663) din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al municipiului 

Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 
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Art.3 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Secretarul 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 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 13 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea modificărilor în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti  

pe anul 2014 aprobate prin Dispoziţia Primarului General nr.  

1170/30.12.2014 şi Dispoziţia Primarului General nr. 1171/30.12.2014, în  

conformitate cu art. 82  

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 (1) Se validează modificările incluse în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 

2014 prin Dispoziţia Primarului General nr. 1170/30.12.2014. 

         (2) Se validează majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 1.019 mii lei - subvenţii 

de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii şi se validează majorarea cheltuielilor bugetului local 

la cheltuieli de personal cu aceeaşi sumă în bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

pentru plata drepturilor de natură salarială câştigate în instanţele de judecată conform Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 74/2014. 

Art.2 (1) Se validează modificările incluse în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 

2014 prin Dispoziţia Primarului General nr. 1171/30.12.2014. 

         (2) Se validează majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 17.781 mii lei din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, sumă alocată 

Municipiului Bucureşti prin Hotărârea Guvernului nr. 1139/23.12.2014 şi se validează majorarea 

cheltuielilor curente pentru iluminatul public în bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti pe anul 2014 

- activitatea proprie. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 02.02.2015 

Nr. 14 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi  

Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti la proiectul „O şansă la un viitor mai bun  

pentru copii în situaţie de risc din Municipiul Bucureşti” prin accesarea Granturilor SEE  

2009-2014, în cadrul Programului RO 10 ”Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative  

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” 

 

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

raportul comun de specialitate al Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru 

Copii şi Tineret Bucureşti şi al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Management 

Proiecte şi Finanţări Externe; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare recomandările Operatorului de Program - Fondului Român de 

Dezvoltare Socială (FRDS), emise sub nr. 108/19.01.2015, înregistrate la Centrul de Proiecte şi 

Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret cu nr. 214/19.01.2015; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), lit e), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (7) lit. a) şi art. 45 

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă participarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 

pentru Copii şi Tineret Bucureşti la proiectul „O şansă la un viitor mai bun pentru copii în situaţie de 

risc din Municipiul Bucureşti", prin accesarea Granturilor SEE 2009 - 2014, în cadrul Programului RO 

10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor 

naţionale şi promovarea incluziunii sociale" - Apelul „Sinergii pentru viitor - Copii aflaţi în situaţii de 

risc". 

Art.2 (1) Se aprobă finanţarea proiectului în valoare maximă totală de 1.701.840,40 lei. 
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        (2) Rata de finanţare a grantului este de 100% fonduri nerambursabile din cheltuielile 

eligibile ale proiectului (din care 85% provine din fonduri SEE şi 15% cofinanţare de la bugetul de 

stat). 

Art.3 Potrivit recomandărilor Operatorului de Program - Fondul Român de Dezvoltare Socială 

(FRDS), Municipiul Bucureşti prin Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru 

Copii şi Tineret Bucureşti îşi asumă susţinerea proiectului în perioada de sustenabilitate, respectiv: 

a)preluarea costurilor cu susţinerea la acelaşi nivel a activităţilor proiectului pentru o perioadă 

de minimum 5 ani (minimum 5 ani de la terminarea finanţării); 

b)asigurarea costurilor pentru bunurile achiziţionate, pe întreaga perioadă de sustenabilitate 

(minimum 5 ani de la terminarea finanţării); 

c)asumarea tuturor costurilor neeligibile care pot apărea în timpul perioadei de implementare a 

proiectului. 

Art.4 Se împuterniceşte directorul Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 

pentru Copii şi Tineret Bucureşti, în calitate de reprezentant legal al Centrului de Proiecte şi 

Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti, să semneze în numele şi 

pentru Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti 

toate documentele necesare derulării proiectului. 

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

Bucureşti şi Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret 

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 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  02.02.2015 

Nr. 15 
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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. Slăveşti nr.7 - 9, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al arhitectului şef al municipiului Bucureşti;  

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului 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. 1552/1187352/29.10.2013; 

-Primăria Sector 1 al Municipiului Bucureşti: aviz favorabil nr. 588/E/AP/15.11.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 4/28.02.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 24/27.05.2014; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a municipiului Bucureşti: aviz nr. 862/Z/16.09.2014; 

-S.C. ENEL Distribuţie Muntenia S.A.: aviz de amplasament favorabil nr. 109347428/05.12.2013; 

-S.C. ROMTELECOM S.A.: aviz condiţionat nr. 100/05/03/01/93043/12.11.2013; 

-Distrigaz Sud Reţele GDF SUEZ - Direcţia Regională de Distribuţie Bucureşti: aviz favorabil nr. 

53399/26.11.2013; 

-S.C. APA NOVA Bucureşti SA: aviz nr. 91304677/19.11.2013; 

-Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti: aviz nr. 4307/12.02.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1223045/07.03.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 1223854/20.03.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 



41 

 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. Slăveşti nr. 7-9, sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul arhitectului şef (CTATU - PMB) nr. 6/05.11.2014, prezentat în 

anexa nr. 1 şi cu planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare prezentată în anexa 

nr. 2. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Art.4 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare; 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  02.02.2015 

Nr. 16 

 

 

 

 

*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. Arbănaşi nr. 3, 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 raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului 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. 140-A/04.02.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 28/26.06.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 14/27.03.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 38/29.07.2014; 

-Comisia de precoordonare reţele a P.M.B. - aviz nr. 1252449/22.07.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1252450/07.08.2014; 

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 Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 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: 



43 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Arbănaşi nr. 3, sector 5, în conformitate 

cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: avizul arhitectului şef nr. 19/29.09.2014 

prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 

2 şi Regulamentul Local de urbanism aferent, 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 (cinci) ani. 

Art.4 Anexele nr. 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 şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  02.02.2015 

Nr. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Caporal Grigore Marin, nr. 16 – 16K – Str. Drumul Cheile Turzii nr. 51 – 51P,  

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 raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului 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. 

946/30.109/12.09.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 27/24.10.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 24/18.11.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 35/25.11.2013; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1201661/06.12.2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1196488/31.10.2013; 

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 

ulerioare; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000 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 (PUZ) - Str. Caporal Grigore Marin nr. 16-16K - Str. 

Drumul Cheile Turzii nr. 51 -51P, sector 4, Bucureşti, în conformitate cu părţile componente ale 

documentaţiei de urbanism: avizul arhitectului şef nr. 39/13.12.2013 prezentat în anexa 1, planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi Regulamentul Local de 

urbanism aferent, 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 (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 şi al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  02.02.2015 

Nr. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal - Str. Boltei nr. 22, 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 raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul 

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 84/2154/12.02.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 9/11.04.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti - decizia etapei de încadrare nr. 43/31.07.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1193491/25.10.2013; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1179930/22.08.2013. 

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, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Str. Boltei nr. 22, sector 4, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul arhitectului şef nr. 24/30.07.2013, 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 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 şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  02.02.2015 

Nr. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Turnu Măgurele nr. 16 - 24, 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 raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul 

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 

608/19.264/03.07.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 914/2859/27.06.2012; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 32/03.12.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 12/31.03.2014; 

-Ministerul Afacerilor Interne: aviz de principiu nr. 3.844.059/05.03.2014; 

-Serviciul Român de Informaţii: aviz nr. 65.067/13.02.2014; 

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General: aviz nr. D.657/20.02.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.    -    aviz    nr. 1217345/14.02.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr.1216714/06.03.2014 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/21.12.2000 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; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Turnu Măgurele nr. 16 - 24, sector 4, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul arhitectului şef (CTATU - PMB) nr. 16/22.08.2014, prezentat în 

anexa 1, planşa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2 şi 

Regulamentul Local de urbanism aferent, 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 şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  02.02.2015 

Nr. 20 

 

 

 

 

 

 

*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. Victor Brauner nr. 34 - 38, sector 3 

 

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

raportul de specialitate al arhitectului şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 07/10.01.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 21/23.04.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 26/16.06.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 28/11.06.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1249864/07.07.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1237884/15.05.2014; 

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, 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 (PUZ) - Str. Victor Brauner nr. 34 - 38, sector 3, în 

conformitate cu părţile componente ale documentaţiei de urbanism: avizul arhitectului şef nr. 

18/05.09.2014 prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

prezentat în anexa 2 şi Regulamentul Local de urbanism aferent, 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 (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 şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  2.02.2015 

Nr. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Căderea Bastiliei nr. 26, sector 1, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al arhitectului şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 261/1210839/27.02.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 8/05.06.2014; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 593/Z/08.08.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 34/14.07.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.    -   aviz    nr. 1234569/3445/12.05.2014; 

-Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 1230861/10.04.2014;  

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, 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 Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. Căderea Bastiliei nr. 26, sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul arhitectului şef nr. 5/16.09.2014, prezentat în anexa 1 şi cu 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat 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 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani; 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 02.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti,  2.02.2015 

Nr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti pe perioada  

04 martie 2015-03 iunie 2015 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

Conform prevederilor: 

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

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 673/2002; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se alege domnul consilier Radu Richard Vicenţiu, în funcţia de preşedinte de 

şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 04 martie 2015 - 03 iunie 2015. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 23 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Pîrvu Cosmin Gabriel şi  

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

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 13481/17.09.2014, înregistrată la 

Cabinet Primar General cu nr. 3689/17.09.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 

3890/6/18.09.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 3002/18.09.2014, prin care 

solicită ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, prin eliberarea din funcţie 

a domnului Pîrvu Cosmin Gabriel; 

Luând în considerare adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 38774/G/lI/06.10.2014, 

înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3971/06.10.2014; 

În baza art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Pîrvu Cosmin Gabriel, ca 

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

Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 24 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

Referat constatator 

 

 

Prin adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 13481/17.09.2014, înregistrată la Cabinet 

Primar General cu nr. 3689/17.09.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 3890/6/18.09.2014 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 3002/18.09.2014, se solicită ducerea la îndeplinire a 

dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, prin eliberarea din funcţie a domnului Pîrvu Cosmin 

Gabriel; 

Prin adresa nr. 38774/G/lI/06.10.2014, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 

3971/06.10.2014, Agenţia Naţională de Integritate ne solicită să îi comunicăm măsurile aplicate 

domnului consilier Pîrvu Cosmin Gabriel, referitor la nerespectarea regimului juridic al 

incompatibilităţilor potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003. 

În baza art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de 

drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a incompatibilităţii. 

Faţă de cele mai sus menţionate şi potrivit art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul încetării mandatului înainte de 

expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă, în prima 

şedinţă ordinară, la propunerea Primarului General, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută 

şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 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 abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 176/23.07.2014 şi  

aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de  

salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în  

municipiul Bucureşti 

 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 13528/P/21.08.2014, 

înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3318/21.08.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 

3405/6/21.08.2014 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2649/21.08.2014 privind 

suspendarea de drept a Hotărârii C.G.M.B. nr. 176/23.07.2014; 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 5 alin. (1) şi alin. (2), art. 6 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor, republicată; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 97-104 din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

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

localităţilor; 

- Hotărârii Guvernului nr. 690/1995 privind unele măsuri de igienizare a municipiului Bucureşti şi a 

unor localităţi din sectorul agricol Ilfov; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de salubrizare în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale 

municipiului Bucureşti; 

- Ordinului Ministrului Sănătăţii nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei; 

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

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

alin. (2) şi art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Strategia de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare - 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti, prevăzută în anexa* care 

face parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

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

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti de către Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoştinţă 

publică. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 176/23.07.2014 se abrogă. 

Art.5 Primăriile Sectoarelor 1 - 6, persoanele fizice şi juridice din municipiul Bucureşti şi 

direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 25 

 

 

 

 

 

*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 modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine  

Publică a Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Juridic; 

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

Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti 

nr. 558/19.01.2015, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 131/6/19.01.2015 şi la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 191/21.01.2015; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se validează domnul comisar şef de poliţie Voicu Mihai-Marius, Director general al 

Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a municipiului Bucureşti, în locul domnului Lupu Nelu. 

Art. 2 Se desemnează doamna consilier Creţu Simona, ca membru în Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului 

de consilier al domnului Tănase Ion Gabriel, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 287/2014. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2012 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012, cu modificările 

ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2012 rămân neschimbate. 

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2014 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 26 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată  

situate pe amplasamentul lucrării de utilitatea publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de  

Glucoză între strada Barbu Văcărescu şi Strada Petricani - Tronson I", în vederea  

efectuării lucrărilor de interes public local 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 5 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) şi alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 58/2010 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea 

Floreasca şi Şoseaua Petricani". 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), 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 aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de 

Glucoză între strada Barbu Văcărescu şi Strada Petricani - Tronson I" potrivit planului de situaţie 

prevăzut în anexa nr. 1. 

Art.2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între 

strada Barbu Văcărescu şi Strada Petricani -Tronson I", prevăzut la art. 1, expropriator fiind 

municipiul Bucureşti. 

Art.3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor şi a 

altor titulari de drepturi reale, identificaţi conform evidenţelor Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară al municipiului Bucureşti, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 2, 
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suprafeţe care urmează a fi expropriate, şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilite conform 

raportului de evaluare întocmit, cuprinse în anexa nr. 2. 

Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între strada Barbu 

Văcărescu şi Strada Petricani - Tronson I", suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată 

din bugetul propriu al municipiului Bucureşti, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor 

estimate, în valoare de 47.795.266 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 realizat 

prin raportare la expertizele întocmite şi actualizate pentru anul 2015 de Camera Notarilor Publici. 

Art.5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează în termen de 240 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului Ia 

dispoziţia proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Lărgire Şoseaua Fabrica de 

Glucoză între strada Barbu Văcărescu şi Strada Petricani - Tronson I" în vederea efectuării 

despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. 

Art.6 Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie care vor prevedea pasaje subterane pentru pietoni şi 

alveole pentru staţiile de transport public, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art.7 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 337/2010 pentru modificarea 

şi completarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 58/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca 

şi Şoseaua Petricani" se abrogă. 

Art.8 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 311/17.11.2010 se abrogă. 

Art.9 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenţa hotărâre.  

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului 

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti, din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 
 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 27 

 

*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 declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate  

privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Splaiul  

Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti -Piteşti", între strada G-ral Petre  

Popovăţ şi strada Amilcar C. Săndulescu-Etapa I 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană, Comisiei patrimoniu şi avizul 

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

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 5 alin. 1 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 4 alin. 1, 2, 5 şi 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 

judeţean şi local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 25/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii „Modernizarea unor artere de penetraţie, străpungeri, supralărgiri şi pasaje rutiere şi 

pietonale", modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 123/2007; 

În temeiul 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 aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Splaiul Independenţei - 

Ciurel - Autostrada Bucureşti-Piteşti" între strada G-ral Petre Popovăţ şi strada Amilcar C. 

Săndulescu - Etapa I, potrivit planului de situaţie, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel –

Autostrada Bucureşti-Piteşti” între strada G-ral Petre Popovăţ şi strada Amilcar C. Săndulescu – 

Etapa I, prevăzut la art. 1, expropriator fiind Municipiul Bucureşti. 

Art.3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor şi a 

altor titulari de drepturi reale, identificaţi conform evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
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Publicitate Imobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 6, suprafeţe 

care urmează a fi expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de 

evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada 

Bucureşti-Piteşti" între strada G-ral Petre Popovăţ şi strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I, suma 

globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, 

compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 22.480.062 lei, 

conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la 

expertizele întocmite şi actualizate pentru anul 2015 de Camera Notarilor Publici. 

Art.5 Sumele prevăzute la art. IV al prezenţei hotărâri se virează în termen de 240 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului ia 

dispoziţia proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Penetraţie Splaiul 

Independenţei - Ciurel -Autostrada Bucureşti-Piteşti" între strada G-ral Petre Popovăţ şi strada 

Amilcar C. Săndulescu - Etapa I în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de 

expropriere, în condiţiile legii. 

Art.6 Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art.7 Anexele 1* şi 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8 Hotărârea C.G.M.B. nr. 266/2006 se abrogă. 

Art.9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului 

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 28 

 

 

*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 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 108/30.05.2014 şi aprobarea  

declanşării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate  

privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  

„Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu”  

în vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local 

 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. S.M./8.1519; 8.244; 

10401/P/31.07.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3131/6/31.07.2014 şi la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 2459/31.07.2014 privind suspendarea de drept a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 108/30.05.2014; 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei patrimoniu şi 

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

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) şi alin. (7) din Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 190/2007 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de tramvai 

pe B-dul. Liviu Rebreanu"; 

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 aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitarea sistemului rutier şi a 

liniei de tramvai existente pe B-dul. Liviu Rebreanu", potrivit planului de situaţie prevăzut în anexa 

nr. 1. 

Art.2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de 

tramvai pe B-dul. Liviu Rebreanu
”
, prevăzut la art 1, expropriator fiind Municipiul Bucureşti. 
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Art.3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere, lista proprietarilor şi a 

altor titulari de drepturi reale, identificaţi conform evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 3, suprafeţe 

care urmează a fi expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de 

evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2. 

Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de tramvai pe B-

dul. Liviu Rebreanu", suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare 

de 6.109.497 lei, conform raportului de evaluare, parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat 

prin raportare la expertizele întocmite şi actualizate pentru anul 2015 de Camera Notarilor Publici. 

Art.5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează în termen de 180 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la 

dispoziţia proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea sistemului rutier şi 

a liniei de tramvai pe B-dul. Liviu Rebreanu", în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul 

procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. 

Art.6 Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare.  

Art. 7 Anexele nr. 1* şi nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.8 Hotărârea C.G.M.B. nr. 108/30.05.2014 se abrogă. 

Art.9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului 

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti, din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 
 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 29 

 

 

 

*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 numirea Administraţiei Fondului Imobiliar ca administrator provizoriu al  

imobilului situat în Bd. Ferdinand I nr. 141, bl. A, sc. 1, ap. 13, sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Direcţiei Juridic nr. 26545/22.10.2014 şi Sentinţa Civilă nr. 

1184/2014 pronunţată de către Judecătoria Sectorului 2, Bucureşti; 

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 Administraţia Fondului Imobiliar se numeşte administrator provizoriu în vederea 

îndeplinirii activităţilor de administrare şi conservare a apartamentului nr. 13 situat în Bd. Ferdinand I 

nr. 141, bl. A, sc. 1, ap. 13, sector 2. 

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

Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 30 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale 

şi Sportive pentru Copii şi Tineret 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi al Direcţiei Generale 

Dezvoltare şi Investiţii; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de Hotărârea C.G.M.B. nr. 55/2014; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă reorganizarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 

pentru Copii şi Tineret, serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti cu personalitate 

juridică, finanţat din subvenţii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii. 

Art.2 Se aprobă numărul total de posturi al Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi 

Sportive pentru Copii şi Tineret, Bucureşti de 72 posturi, din care 8 de conducere. 

Art.3 Se aprobă organigrama Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 

pentru Copii şi Tineret, prevăzută în anexa nr. 1. 

Art.4 Se aprobă statul de funcţii al Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 

pentru Copii şi Tineret, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art.5 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Proiecte şi 

Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret, prevăzut în anexa nr. 3. 

Art.6 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 Articolele 2 şi 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 266/2009 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.8 Articolul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică în mod corespunzător. 

Art.9 Articolul 3.2, precum şi anexele 36a şi 36b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 îşi 

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

Bucureşti şi Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru aprobarea transmiterii în administrarea Centrului de Proiecte şi Programe  

Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti (CPPESCTB) a Bazei  

sportive din Complexul „Lia Manoliu", situată în B-dul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2, Bucureşti 

 

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

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

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art.123 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale 

şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti (CPPESCTB) a Bazei sportive din Complexul „Lia 

Manoliu", situată în B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, Bucureşti. 

Art.2 Bază sportivă de la art. 1 reprezintă obiective de investiţii ale Municipiului Bucureşti 

derulate prin Direcţia Investiţii şi este formată din: Academia de Tenis în suprafaţă totală de 11.700 

mp, împreună cu gradenele, circulaţiile, spaţiile verzi aferente acesteia, corp principal în suprafaţă 

de 579,2 mp, un corp secundar în suprafaţă de 64,2 mp, chioşc şi terenurile de sport situate pe 

terasa parcării Stadionului Naţional, identificate potrivit planurilor scara 1:1000 şi 1:2000, care 

constituie anexe la prezenţa hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea  

conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 32 

 

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

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

Secretar General 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 32/12.02.2015 pentru aprobarea transmiterii în administrarea Centrului de 

Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti (CPPESCTB) a 

Bazei sportive din Complexul „Lia Manoliu", situată în B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, Bucureşti, 

pentru următoarele motive: 

Hotărârea nu este însoţită de extrasele de carte funciară în formă actualizată, potrivit Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin care să se identifice imobilele care fac obiectul hotărârii, aşa cum solicită Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti prin adresa nr. CV/18734/05.10.2012. 

 

 

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 Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Maria Hagi Moscu nr. 28 - 32, sector 1, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

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

1315/158/.M./186625/27.08.2013; 

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

82/6/.M./32086/21.01.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 3/07/03/2014 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 10/03.04.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 23/27.05.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1063/ZP/07.10.2014; 

- Ordinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2.456/04.09.2012 privind declasarea din 

Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă" din str. Hagi Moscu Maria nr. 28-30, sectorul 1, 

municipiul Bucureşti; 

- Apa Nova Bucureşti: aviz nr. 91409290/06.05.2014; 

- Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti: aviz nr. 13697/19.05.2014; 

- Romtelecom - Direcţia Suport Operaţional şi Control: aviz de principiu nr. 

100/05/03/01/1050/08.05.2014; 

- Distrigaz Sud Reţele S.R.L.: aviz favorabil nr. 308745446/10.06.2014; 

- Enel Distribuţie Muntenia: aviz de amplasament nr. 133219667/12.05.2014: 

- Comisia de coordonare a P.M.B. – Aviz nr. 1250245/27.06.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 1232395/10.04.2014; 

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti: proces-verbal de recepţie nr. 228/2014; 

În conformitate cu prevederile: 
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- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările; 

- 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, 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 Zonal (PUZ) - Str. Maria Hagi Moscu nr. 28-32, sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul arhitectului şef nr. 20/31.10.2014, prezentat în anexa 1, planşa 

de reglementări urbanistice 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 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 şi al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 33 

 

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

http://www.pmb.ro/


74 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care 

contravenienţii persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii 

 

Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier C.G.M.B. Deaconescu Ionel 

Cristinel şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice şi Direcţiei Venituri; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art 2, art. 16, art. 17 şi art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic ai 

sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (4), art. 5 alin. (2) lit. c) şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii persoane fizice 

vor executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, după cum urmează: 

a) întreţinerea curăţeniei şi curăţarea zăpezii în parcările supra şi subterane publice aflate în 

administrarea Administraţiei Străzilor; 

b) curăţarea spaţiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în administrarea Administraţiei 

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

c) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în parcurile aflate în 

administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

d) efectuarea şi întreţinerea curăţeniei, precum şi acţiuni de deszăpezire în cimitirele aflate în 

administrarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane. 
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Art.2 (1) Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va face în cadrul Administraţiei Străzilor, 

Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane. 

         (2) Evidenţa şi supravegherea contravenienţilor se va face prin grija Direcţiei Generale 

de Poliţie Locală şi Control. 

Art.3 Se aprobă Regulamentul privind prestarea unei activităţi în folosul comunităţii prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii, a mandatului de executare şi a confirmării executării integrale a 

sancţiunii, Direcţia Venituri va opera stingerea obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care 

contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii. 

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare. 

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

Bucureşti, ale Primăriilor de Sector, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi Direcţia Generale de Poliţie Locală şi 

Control vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 12.02.2015 

Nr. 34 

 

 

 

 

 

 

 

*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 revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome  

de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti numiţi prin Hotărârea C.G.M.B.  

nr. 201/2014 şi numirea unui Consiliu de Administraţie 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin (5) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a 

Energiei Termice Bucureşti, numiţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014, pentru nerespectarea art. 

13 din O.U.G. nr. 109/2011. 

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

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

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

publice, din şase persoane, respectiv: 

1. Domnul Dumitraşcu Gabriel; 

2. Domnul Chiţu Alin; 

3. Domnul Tănase Antonel; 

4. Doamna Miu Andreea; 

5. Domnul Agiu Marian; 

6. Doamna Rizia Tudorache. 

Art.3 Se aprobă contractul de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se împuterniceşte domnul Radu Richard Vicenţiu, să semneze în numele Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti contractul de mandat prevăzut la art. 3. 
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Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.6 Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014 se abrogă. 

Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, persoanele prevăzute la art. 2 şi R.A.D.E.T. 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 18.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea  

conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 18.02.2015 

Nr. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 35/18.02.2015 privind revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti numiţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

201/2014 şi numirea unui Consiliu de Administraţie, pentru următoarele motive: 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.35/2015 a fost aprobată în cadrul 

şedinţei extraordinare a C.G.M.B. din data de 18.02.2015, fără respectarea prevederilor imperative 

ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Menţionăm că în preambulul hotărârii este invocată OUG nr. 109/2011, dar la întocmirea 

proiectului de hotărâre nu s-au respectat prevederile acesteia, cap.II „Administrarea şi conducerea 

regiilor autonome", Secţiunea 1, Consiliul de administraţie, art. 5, respectiv: 

„Art.5 

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

(2) Consiliul de administraţie este constituit din: 

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

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

obţinerii diplomei de studii superioare; 

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

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

autonome; 

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

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

comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici 

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

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

Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

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

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

prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului 
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Finanţelor Publice, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică 

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

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

ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. 

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

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

regiei autonome. 

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

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

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

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

transparenţei. 

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

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

acestora." 

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/2015 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei extraordinare din data de 18.02.2015, fără respectarea 

actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome  

de Transport Bucureşti numiţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014 şi  

numirea unui Consiliu de Administraţie 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art 45 alin. (1) şi alin (5) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti, numiţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014, pentru nerespectarea art. 13 din O.U.G. nr. 

109/2011. 

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

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

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

respectiv: 

1. Radu Dumitru; 

2. Macovei Dorel; 

3. Pârvuţ Ovidiu; 

4. Popescu Marin; 

5. Tudor Tănăsescu; 

6. Orzaţă Radu. 

Art.3 Se aprobă contractul de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4 Se împuterniceşte domnul Georgescu Bogdan Cristian, să semneze în numele 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti contractul de mandat prevăzut la art. 3. 
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Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.6 Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014 se abrogă. 

Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, persoanele prevăzute la art. 2 şi R.A.T.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea  

conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 18.02.2015 

Nr. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Secretar General 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 36/18.02.2015 privind revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti numiţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014 şi numirea 

unui Consiliu de Administraţie, pentru următoarele motive: 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.36/2015 a fost aprobată în cadrul 

şedinţei extraordinare a C.G.M.B. din data de 18.02.2015, fără respectarea prevederilor imperative 

ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Menţionăm că în preambulul hotărârii este invocată OUG nr. 109/2011, dar la întocmirea 

proiectului de hotărâre nu s-au respectat prevederile acesteia, cap. II „Administrarea şi conducerea 

regiilor autonome", Secţiunea 1, Consiliul de administraţie, art. 5, respectiv: 

„Art.5 

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

(2) Consiliul de administraţie este constituit din: 

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

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

obţinerii diplomei de studii superioare; 

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

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

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

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

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

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

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

Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

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

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

prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare şi al Ministerului 
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Finanţelor Publice, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică 

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

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

ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. 

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

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

regiei autonome. 

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

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

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

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

transparenţei. 

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

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

În consecinţă, Hotărârea C.G.M.B. nr. 36/2015 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti în cadrul şedinţei extraordinare din data de 18.02.2015, fără respectarea 

actului mai sus-menţionat. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

aprobarea participării municipiului Bucureşti ca partener în proiectul CREATE  

 („Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency” – „Diminuarea  

Congestiei în Europa: Eficienţă Avansată în Transporturi”) din cadrul programului European  

Horizon 2020 

 

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

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

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

Bucureşti; 

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

(„Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency" - „Diminuarea Congestiei în 

Europa: Eficienţă Avansată în Transporturi") din cadrul programului european Horizon 2020, ce va 

beneficia de un grant de la Comisia Europeană, în valoare de 3.870.147 de euro, din care 81.238,52 

de euro alocaţi municipalităţii. 

Art.2 Se desemnează Primarul General al Municipiului Bucureşti ca LEAR (Legal Entity 

Appointed Representative - Reprezentantul Desemnat Legal al Entităţii) pentru proiectele din cadrul 

programului Horizon 2020 şi PLSIGN (Project Legal Signatory - Semnatar Legal al Proiectului - 

desemnat specific pentru proiectul CREATE) pentru toate documentele necesare participării 

municipiului Bucureşti ca partener în proiectul CREATE şi documentele parteneriatului, inclusiv 

Acordul de Grant, Contractul de finanţare, Contractul de parteneriat şi alte documente solicitate, pe 

toată durata propunerii de proiect şi a derulării. 
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Art.3 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

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

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Angelescu Ramiro Robert-Eduard Tudor Toma 

 

Bucureşti, 18.02.2015 

Nr. 37 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Ţinând seama de faptul că preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 ales 

pentru perioada ianuarie-martie 2015 prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.228/11.12.2014 se află în imposibilitatea de a participa la şedinţa extraordinară convocată pentru 

data de 13.02.2015, ora 13.00;  

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

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

prin Legea nr.673/2002; 

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

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

locale din data de 10.06.2012; 

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

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE::  

 

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

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru şedinţa extraordinară din data de 

13.02.2015, ora 13.00. 

  

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

din data de 13.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 18 

Data: 13.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi 

alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1 

 

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

Direcţia Management Economic; 

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

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

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

ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015; 

 În temeiul OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea 

construirii de locuinţe proprietate personală; 

 În temeiul OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția 

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; 

 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. 3909/14.01.2015, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind estimarea veniturilor din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru anul 2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018; 

 Conform adresei nr. 1401/22.01.2015, transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind Transferurile pentru finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap în anul 2015; 

 Conform adresei nr. 9938/29.01.2015, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind Decizia nr. 178/28.01.2015 de repartizare a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti pentru anul 2015; 

 Conform adresei nr. 217/21.01.2015, transmisă de către Direcţia Generală Regională a 

Finanaţelor Publice – Bucureşti, privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 

2015; 
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 Conform adresei nr. 46245/11.02.2015  transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2015 pentru care au fost avute în vedere 

încasările la data de 09.02.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018; 

 Conform art. 20 alin. (1), art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

metodologice privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, 

instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi activităților finanțate 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 instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanțare a acestora; 

 Conform adresei nr. 365/22.12.2014 transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1 către Ministerul Sanătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti privind finanțarea asistenței medicale comunitare; 

 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 suma de 1.278.804,20 mii lei si este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 963.929,18 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 314.875,02 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în suma de 1.232.500,21 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.145.529,95 mii lei, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 935.676,96 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 209.852,99 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  sunt în suma de 24.883,62 mii lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe 

secţiuni, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.072,82 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 810,80 mii lei. 
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 Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.278.804,20 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

   

 Bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 1.187.634,54 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.187.634,54 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 935.676,96 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 251.957,58 mii lei. 

 

(2) 79.839,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 64.185,07 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.653,93 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

(3) 24.900,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.461,00 mii lei 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 439,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.2 

(1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

 

(4) 30.800,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 

55.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 30.800,00 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

(5) 700,00 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 75,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.4 

(1.2.1.4.1); 

 

(6) 32.000,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.975,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.025,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.5 

(1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2); 

 

(7) 341.022,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 302.826,40 mii lei; 
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- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 38.195,60 mii lei,  

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; 1.2.1.6.3); 

  

(8) 39.607,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 27.277,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.330,00 mii lei, conform anexei nr 1.2.1.7 

(1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3); 

 

 (9) 126.902,02 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 110.294,29 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 16.607,73 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.8 

(1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3); 

 

(10) 113.487,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 106.487,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.000,00 mii lei, 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) 166.961,57 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 50.310,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă 116.651,57 mii lei, 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); 

 

(12) 156.037,89 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

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

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.587,89 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3); 

 

(13) 73.378,06 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 53.986,20 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.391,86 mii lei, conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2); 

 

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.13 

(1.2.1.13.1). 
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 Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 42.104,59 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 este în sumă de 29.083,02 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform 

anexei 1.4, astfel: 

(1) 29.083,02 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, conform anexei nr. 

1.4.1, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 28.252,22 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 830,80  mii lei; 

 

(2) 16.965,02 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.634,22 mii lei;  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 330,80 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.1 

(1.4.1..1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.3); 

 

(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, conform anexei nr. 1.4.1.3 

(1.4.1.3.1);  

 

(5) 9.268,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 500,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.4 

(1.4.1.4.1). 

 

 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 externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea 



94 

 

de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a 

acestora, 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, conform anexei 1.4.1.2; 

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

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

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

în anul curent; 

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

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

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

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2015 este în sumă de 5.854,61 mii lei lei, 

conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:  

 (1) 5.854,61 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, 

din care : 

 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 5.854,61 mii lei; 

 

(2) 5.854,61 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2015 este în sumă de 56.232,03 mii lei si 

este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 (1) 56.232,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07,  conform anexei nr. 

1.6.1, din care: 

 

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

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

 

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

anexei nr. 1.6.1.1 (1.6.1.1.1). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 312.476,27 mii lei, conform programului de 

investitii publice, din care: 

-  249.558,86 mii lei – buget local; 
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- 5.854,61 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe;   

- 830,80 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii; 

-  56.232,00 mii lei – suma alocata pentru imprumuturi interne. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Unităţilor 

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

Sectorul 1, Poliţia Locală a Sectorului  1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de 

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

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 13.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 19 

Data: 13.02.2015 



96 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1  

 

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

întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 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 şi completările 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; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1091/2014  pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 29/2013 – reglementarea 

unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 83/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice; 
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 În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Ordinului comun al viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice și viceprim – ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 

63/206/17.01.2014  privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa 

la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 În concordanță cu prevederile Ordinului nr. 96/05.03.2014 emis de către Instituția Prefectului 

Municipiului București privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, pentru 

subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 1 al municipiului București.   

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/27.01.2015 privind aprobarea 

Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, 

precum și al instituțiilor subordonate Consiliului Local; 

 În concordanță cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 2804/27.05.2014 prin care 

se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv 

funcţiile de primar şi viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului București precum şi numărul 

de posturi prevăzut pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 93 

de posturi.  

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 

262/11.032014 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 930, începând cu data de 

01.01.2014, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, cu excepţia 

celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ”,  finanțat din bugetele locale, „Sănătate” și 

„Asigurări şi asistenţă socială” indiferent de sursa de finanțare, pentru care au fost stabilite 

standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

 Ținând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București nr.  

327/27.02.2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

3666/28.02.2014, prin care se comunică populația stabilă  în municipiul București și sectorul 1 al 

acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum și adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 

1793438/DGICIP/18.02.2014, înregistrată sub nr. 2823/18.02.2014, cu privire la stabilirea și 

comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe subunitatea administrativ teritorială 

sector 1, pentru anul 2014; 

 Având în vedere adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului 

Municipiului București sub nr. 3588/27.02.2014 prin care Primăria Sectorului 1 a comunicat valoarea 

proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și 

perioadele de implementare; 
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 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014; 

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anii 2014 

- 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 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guverului României 

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.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

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

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

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

reglementate de legislaţia în vigoare.  
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 Art.3. 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 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Juridică 

şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 20 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

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

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

şi completările ulterioare;  

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

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr.1/19.02.2015 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, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

prezenta hotărâre. 

 

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

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 21 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 

 

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

Administraţiei Pieţelor Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

taxe locale 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 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

 Prevederile Hotărârii Guvernului  României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor 

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin Hotărârea 

Guvernului României nr.672/2014; 

 Ţinând  seama de prevederile Hotărârii Guvernului  României nr.348/2004 privind exercitarea 

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

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordanţei 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.272/2013 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.51/2003 privind 

măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/03.02.2012 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Pieţelor Sector 1, nr.113/25.07.2013 privind aprobarea Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1, respectiv 

nr.71/16.04.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei 

Pieţelor Sector 1;   
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 În concordanţă cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr.2804/27.05.2014, prin care 

se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv 

funcţiile de primar şi viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi numărul 

de 38 posturi posturi prevăzut pentru Administraţia Pieţelor Sector 1; 

 În temeiul art.42, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Pietelor Sector 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 1, 

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

 Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor  Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 

acestei hotărâri.  

 Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 22 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii  

al Administraţiei Domeniului Public Sector1  

 

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

taxe locale 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. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile din Ordonanţa 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

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

cheltuielilor publice;  

 Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013, 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si funcţionare 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi pastrează valabilitatea.  

Art.3.  Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

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

data de 26.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 23 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de 

muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General 

al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor 

personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de 

muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă 

 

 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 și 

completările ulterioare;  

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

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare;  

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

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

cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

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

organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  



107 

 

 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; 

 Ținând seama de Procesul verbal privind negocierea Acordului colectiv de muncă la nivelul 

Poliției Locale a Sectorului 1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului colectiv de 

muncă la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, încheiate în data de 06.02.2015, respectiv 

09.02.2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

 Art.1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de 

muncă la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1.  

 (2). Se împuternicesc Directorul General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, reprezentanţii 

funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1, să 

semneze Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 1 şi Anexei 

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

 (3). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

 Art.2. (1). Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă, 

aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data de 01 martie 2015, respectiv de la data 

înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.  

 (2). La datele prevăzute la alin. (1) Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/27.02.2014 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

 Art.3. (1) Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar 

pentru Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti.  

 (2) Anexa nr.1 la prezenta hotărâre a fost redactată în 2 exemplare originale.  

 (3) Anexa nr.2 la prezenta hotărâre a fost redactată în 4 exemplare originale  
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 Art.4. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 24 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind suportarea din bugetul pe anul 2015 al Poliţiei Locale a Sectorului 1  

 a cheltuielilor ocazionate de sterilizarea animalelor de companie rasă comună  

(câini şi pisici) aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1 

  

 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; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, 

aprobat  prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  a Sectorului  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; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, 

 Luând în considerare prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 133/06.05.2008 

privind trecerea imobilului format din construcţie în suprafaţă de 65,04 mp şi teren în suprafaţă de 48 

mp, situat în  Bucureşti, Strada Gârlei nr.2, Sector 1, aflat în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, în folosinţă gratuită a Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având 

destinaţia de centru de asistenţă sanitar-veterinară socială şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr.134/06.05.2008 privind trecerea spaţiului în suprafaţă de 34 mp, format din două camere şi un 

grup sanitar, situat în Bucureşti, Strada Pajurei nr.13, Sector 1, în folosinţă gratuită a Direcţiei 
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Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având destinaţia de centru de asistenţă sanitar-veterinară 

socială; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

 Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul pe anul 2015 al Poliţiei Locale a Sectorului 1 a 

cheltuielilor ocazionate de sterilizarea/castrarea animalelor de companie de rasă comună (câini şi 

pisici), inclusiv metişii acestora, aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1. 

 Art.2. Operaţiile de sterilizare/castrare vor fi realizate prin intermediul celor două centre de 

asistenţă sanitar-veterinare sociale aflate în administrarea Poliţiei Locale Sector 1 - Serviciul Poliţia 

Animalelor, situate în str. Pajurei nr. 13 şi str. Gârlei nr. 2, Sector 1.  

 Art.3. Costurile unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 50 lei/animal. 

 Art.4.  În cadrul acestui program de măsuri estimăm că vor fi sterilizate 1000 de animale, 

valoarea totală a serviciilor prestate ridicându-se la aproximativ 50.000 lei. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă 

de publicitate. 

 Art.6. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 25 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze declaraţia de aderare la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a stadiului implementării 

Strategiei Naţionale Anticorupţie şi să elaboreze Planul Intern de Integritate 

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat Genral, Audienţe; 

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

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

Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 215 din 20 martie 2012 prin 

care s-a aprobat Strategia Naţională Anticorupţie (SNA), Inventarul măsurilor preventive anticorupţie 

şi indicatorii de evalure, precum şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie (SNA); 

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

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

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se împuterniceşte domnul Andrei Ioan Chiliman- Primarul Sectorului 1 să semneze 

declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile obiectivele şi mecanismul de monitorizare 

a stadiului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie şi să elaboreze Planul Intern de 

Integritate. 
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 Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 26 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între  

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

Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia „Viaţă şi Lumină” 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile 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 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 65/2014 

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

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 194/2014 privind aprobarea continuării 

implementării Proiectului  “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”,  derulat în parteneriat de Fundaţia 

Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, precum şi Convenţia de Colaborare încheiată în acest sens, înregistrată 

sub nr. 55707/16.12.2014; 

 Ţinând seama de solicitarea Fundaţiei “Viaţă şi Lumină”, nr. 315/11.02.2015, înregistrată  la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 6675/11.02.2015; 

 În 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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul 

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

Fundaţia “Viaţă şi Lumină”, înregistrată sub nr 48194/12.11.2014, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Actul adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare menţionată la art. 1. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundaţia “Viaţă şi Lumină”, Direcţia 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 27 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării şi cofinanţării  Proiectului „Helping you learn how to help!” 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

  

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere rezumatul Proiectului „Helping you learn how to help”, întocmit de Direcţia 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului „Helping you learn how to help!”, conform Anexei nr. 1, 

care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Local al Sectorulului 1 a Proiectului 

„Helping you learn how to help!” cu suma de 2.630,00 EUR, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  



116 

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 28 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020 şi a  

Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 

 pentru perioada 2014-2016 

 

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

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

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 784/2013 privind aprobarea 

Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru 

implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013- 2020; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 461/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi ompletările ulterioare; 

 Văzând adresele nr. 3.235.005/28.05.2014 și nr. 3.230.395/11.11.2014 ale Centrului de 

Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog al Sectorului 1 Bucureşti precum și proiectul Strategiei 

Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020 şi proiectul Planului de Acţiune pentru 

implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2016 elaborate de Centrul 

de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog al Sectorului 1- structură teritorială a Agenţiei Naţionale 

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Strategia Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020, conform 

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

 

Art.2. Se aprobă Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 

pentru perioada 2014-2016, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Sectorului 1, 

celalalte instituţii implicate  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 29 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între  

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

Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 171/2014 privind aprobarea continuării 

Proiectului  “Centrul de Zi Ana”,  derulat în parteneriat de Asociaţia Sf. Ana şi Consiliul Local al 

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

Convenţia de parteneriat încheiată în acest sens, înregistrată sub nr. 53382/03.12.2014; 

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei Sf. Ana nr. 249/04.04.2015, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 6263/10.02.2015; 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de parteneriat privind 

implementarea proiectului Centrul de Zi Ana  între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 
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Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana, înregistrată sub nr 

53382/03.12.2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Actul adiţional nr. 1 la Convenţia de parteneriat privind implementarea 

proiectului Centrul de Zi Ana  la art. 1. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia Sf. Ana şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 30 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între 

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

 Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru 

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

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 213/2014 privind aprobarea continuării 

colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, precum şi Convenţia de Colaborare 

încheiată în acest sens, înregistrată sub nr. 3513/2015; 

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei Caritas Bucureşti, nr. 165/16.02.2015, înregistrată  la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 7888/18.02.2015; 

 În 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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul 

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

Asociaţia Caritas Bucureşti, înregistrată sub 3513/2015, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Actul adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare menţionată la art. 1. 

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

Protecţia Copilului Sector1, Asociaţia Caritas Bucureşti şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 31 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România 

în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin 

măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţie şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare; 

 Având în vedere  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 65/2014 pentru 

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

 Ţinând seama de solicitarea Fundaţiei Health AID România nr. 9/15.01.2015, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 7887/19.02.2015;  

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

a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în 
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vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de 

plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”. 

 

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

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor 

încheia Convenţie de Colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

Local al Sectorului 1, Convenţia de Colaborare menţionată la art.2. 

 

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

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 32 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Cetatea Neamţului,  

o lecţie de istorie-creaţie moldovenească” 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale; 

 Luând în considerare şi prevederile art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul 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 implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 a Proiectului „Cetatea Neamţului, o lecţie de istorie-creaţie moldovenească” , 

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

 Art.2.  Valoarea totală a Proiectului este de 7.463 lei, costurile fiind suportate din bugetul de 

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

anul 2015, din sumele destinate plăţii ajutoarelor sociale şi de urgenţă. 
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 33 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea desfăşurării activităţii „Prietenul meu de altă etnie”,  

cu ocazia zilei internaţionale a romilor 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia 

pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 desfăşurarea activităţii „Prietenul meu de altă etnie”, pentru data de 

08.04.2015, cu ocazia zilei internaţionale a romilor, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

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

hotărâre. 

  Art.2. Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităţii se suportă din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru anul 2015. 
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 34 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip 

rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 65/2014 

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

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

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip 

rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 după cum urmează: 
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a) pentru componenta tip centru de plasament, inclusiv centru maternal: costul mediu 

lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma: 2.661 lei; 

b) pentru componenta centru de zi (tip creşă): costul mediu lunar de întreţinere/copil 

protejat este stabilit la suma: 1.110 lei; 

c) pentru casele de tip familial: costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit 

la suma de: 3.789 lei; 

d) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1: costul mediu lunar de 

întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de:  1.904 lei. 

 

 Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreţinere/copil protejat, astfel cum este stabilit la art.1 

din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.  

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 35 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  aall  cchheellttuuiieelliilloorr//bbeenneeffiicciiaarr  îînn  ccaaddrruull  

  cceennttrreelloorr  ddee  îînnggrriijjiirree  şşii  aassiissttaarree  ddiinn  ssttrruuccttuurraa  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  

PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare  din 
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structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, la suma de 3.739 

lei. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 36 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul 

 Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind normele metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi 
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Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 la suma de 4.292 lei. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 37 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea  

cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi 

Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele 

vârstnice; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul 



136 

 

Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 

 

1. pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

a) costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 2.702 lei; 

b) costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere este stabilit la suma de 900 lei. 

 

2. pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

a) costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 2.671 lei; 

b) costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere este stabilit la suma de 928 lei. 

 

3. pentru componenta de protecţie în regim de urgenţă din cadrul Complexului Social 

de Servicii Odăi: 

a) costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la 

suma de 1.350 lei. 

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 38 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata contribuţiei de întreţinere datorată de doamna Ţolea Georgeta, 

 în calitate de susţinător legal al numitului Ţolea Cornel Marius,  

beneficiar al serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 532/1999 pentru aprobarea 

Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, 

datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora; 

 Ţinând seama de Ordinul nr. 467/2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 

cu Handicap, privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru 

persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu 

handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora; 

 Având în vedere cererea formulată de doamna Ţolea Georgeta, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 42410/29.09.2014; 

 Luând în considerare referatul nr. 37153/25.08.2014 privind găzduirea şi acordarea de servicii 

sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistare Sf. Vasile, pentru numitul Ţolea Cornel Marius; 

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

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 scutirea de la plata contribuţiei de întreţinere datorată de doamna Ţolea 

Georgeta, în calitate de susţinător legal al numitului Ţolea Cornel Marius, beneficiar al serviciilor 

sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile. 

 Art.2. Cheltuielile determinate de acordarea serviciilor sociale pentru numitul Ţolea Cornel 

Marius în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile se vor suporta din bugetul de venituri şi 

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

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, doamna Ţolea Georgeta, Direcţia 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 39 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, 

 prin Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu 

Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2015-februarie 2016 

 

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

specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

 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 şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.42, alin.(4), art.96, alin.(2), art.112, alin.(3), literele f), p), 

q), art.140, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile 

sociale, modificată si completată prin Ordonanţa Guvernului României  86/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.86/26.04.2005 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1, cu asociaţii şi fundaţii, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi art.2 din Hotărârea Guvernului României  

nr.1153/2001; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.350/18.11.2004 

privind aprobarea implementării Proiectului “O Altă Şansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr.122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, 

implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în 

parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006-februarie 2007, ale 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanţării de 

către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
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şi Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada 

martie 2007 - februarie 2008, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.84/27.03.2008 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 

perioada martie 2008-februarie 2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.40/03.02.2009 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2009-februarie 2010; 

 Tinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/25.03.2010 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 

perioada martie 2010-februarie 2011,  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.20/28.02.2011 

privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  

Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundatia Crucea Alb 

Galbenă, pentru perioada martie 2011-februarie 2012, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.52/28.03.2012 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2012-februarie 2013, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.37/28.02.2013 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2013-februarie 2014 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.28/27.02.2014 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2014-februarie 2015; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiintarea în subordinea 

Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

 Luând în considerare cererea Fundaţiei Crucea Alb Galbenă nr.395/10.02.2015, înregistrată la 

Complexul Multifuncţional Caraiman; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. n) şi q), 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 continuarea finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  

Multifuncţional Caraiman, a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb 

Galbenă, pentru perioada martie 2015-februarie 2016. 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Fundaţia Crucea Alb Galbenă şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 40 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

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

de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 În conformitate cu prevederile art.8, alin.(3) din Ordinul Ministrului educaţiei naţionale 

nr.4619/22.09.2014;  

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

consilierilor aleşi la data de 10.06.2012; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind 

republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

1, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare adresa Colegiului Economic Virgil Madgearu nr. 510/30.02.2015, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr.3327/05.02.2015; 

 Ţinând  seama de solicitarea domnului Alecsandru Diaconescu, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr.5229/23.02.2015; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a și art.115, alin. (1) lit.b)  din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

1, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 

 La poziţia 51: Se înlocuieşte domnul Alecsandru Diaconescu  cu doamna Nicoleta Stancu în 

Consiliul de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul German 

„Goethe”. 

 

 La poziţia 64: Se înlocuieşte domnul Sorin Cornel Andreiana cu doamna Nicoleta Stancu în 

Consiliul de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Economic 

„V. Madgearu”. 

 

 La poziţia 67: Se înlocuieşte domnul Eugen Vlăduţu cu domnul Cătălin Alecsuti în Consiliul de 

Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic „Dinicu 

Golescu”. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1  și Serviciul Secretariat General, 

Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 41 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de studiu și  

burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul 

preuniversitar de stat  Sector 1 în  anul bugetar 2015  

 

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

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

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

 Potrivit prevederilor art.82, alin.(1) și (2) și art.105, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07.03.2012; 

 În baza situației centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a datelor 

transmise de către toate unitățile de învățământ; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 5.770 burse (de merit, de studiu și de ajutor 

social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1, 

București în anul bugetar 2015. 
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 Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse (de merit, de studiu şi de ajutor social) pentru anul 

bugetar 2015, în sumă de 100 lei/luna/elev. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe   vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 42 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015  

privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5 

 

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

întocmit de Direcţia Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

 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 bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Codului Civil-Titlul VI Proprietatea publică din Cartea  a III-a 

Despre bunuri; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 82/1991-Legea contabilităţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1031/1999 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de 

locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81 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 completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/2015, în sensul 

că după art. 2 se introduce art. 2
1
 care va avea următorul cuprins: 

 

 „Art. 2
1 

- În calitate de titular al dreptului de administrare Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va încheia actele adiţionale la contractele de închiriere 

preluate precum şi contractele de închiriere a imobilelor, în baza repartiţiilor emise de 

Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate conform 

prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 consitituită 

la nivelul sectorului 1 al municipiului București”. 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/2015 rămân 

nemodificate. 

 

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

Sector 1  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 43 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 181/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti 

 

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

specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; 

 Având în vedere dispoziţiile art.268, alin.(5) şi alin.(6) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 

571/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.5, alin.(1) şi alin.(2), coroborate cu prevederile art.12, alin.(3) 

şi art.73, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând procesul-verbal nr. K/19 /07.01.2015 privind îndeplinirea procedurii impuse prin Legea 

nr. 52/2003; 

 Ţinând seama de prevederile art.81, alin.(2), lit.l) şi r) din Legea administraţiei publice locale 

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

 În temeiul drepturilor conferite prin art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1), coroborate cu art.115, 

alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/28.11.2013 

privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, după cum 

urmează: 

 

 Art. 7 pct. 9. din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 “9. acordul în original al asociaţiei de proprietari şi/sau al proprietarului clădirii pentru 

funcţionarea unităţii de alimentaţie publică. Dacă unitatea este amplasată într-un condominiu, 

se va prezenta şi acordul vecinilor direct afectaţi. Dacă unitatea este amplasată într-o zonă de 

case de locuit, se va face dovada prin prezentarea acordului vecinilor perimetrali, respectiv 

vecinii proprietari din stânga, dreapta, faţa şi spatele unităţii - formular tip anexa nr. 2.” 

 

 Art. 8 pct. 4. din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  

 “4. acordul în original al asociaţiei de proprietari şi/sau al proprietarului clădirii pentru 

funcţionarea terasei. Dacă unitatea este amplasată într-un condominiu, se va prezenta şi 

acordul vecinilor direct afectaţi. Dacă unitatea este amplasată într-o zonă de case de locuit, 

se va face dovada prin prezentarea acordului vecinilor perimetrali, respectiv vecinii 

proprietari din stânga, dreapta, faţa şi spatele unităţii - formular tip anexa nr. 2.” 

 

 Art. 12 din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti va avea următorul cuprins: 

 

 “Art. 12. – (1) Autorizaţia de funcţionare pentru activităţi de alimentaţie publică are 

valabilitate 1 an calendaristic, de la 01 ianuarie până la 31 decembrie. 

  (2) Autorizaţia de funcţionare pentru activităţi de alimentaţie publică emisă în timpul 

anului are valabilitatea până la 31 decembrie a anului în curs, conform dispoziţiilor Codului 

Fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (3) Reautorizarea se va acorda în baza copiei după autorizaţia anterioară şi a chitanţei 

de plată anticipată a taxei. În funcţie de caz pot fi solicitate alte documente pentru 
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soluţionarea dosarului respectiv (ex.contract de salubrizare valabil, acte actualizate de 

deţinere a spaţiului, planuri cadastrale, acorduri în cazul proprietarilor noi, etc.) 

 (4) În cazul în care există sesizări din partea vecinilor/locatarilor direct afectaţi sau 

organelor de control cu privire la încălcarea de către operatorul economic a prevederilor 

legale, acesta va prezenta dovada intrării în legalitate în vederea reautorizării. 

 (5) În cazul în care operatorul economic a fost sancţionat pentru încălcarea liniştii 

publice, reautorizarea se va putea acorda doar după îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 

pct. 9, respectiv art. 8 pct. 4. 

 (6) Cererile în vederea reautorizării se pot depune doar până la data de 31 decembrie 

pentru anul calendaristic viitor.” 

 

 Art.2. Se aprobă formularele tip – Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Regulamentul privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în 30 de zile de la data aprobării de către Consiliul 

Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti 

 

 Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

    

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 44 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 

al  Municipiului Bucureşti 

  

 Având în vedere : 

 -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 -Raportul nr.4/23.02.2015 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.20/12/18.11.2014, nr.21/17/09.12.2014, nr.1/22/13.01.2015, 

nr.3/9/17.02.2015, nr.3/10/17.02.2015, nr.2/9/03.02.2015, nr.2/8/03.02.2015, nr.2/12/03.02.2015, 

nr.2/13/03.02.2015, nr.2/14/03.02.2015, nr.2/18/03.02.2015, nr.2/20/03.02.2015, 

nr.3/17/17.02.2015, nr.3/18/17.02.2015, nr.3/19/17.02.2015, nr.3/21/17.02.2015 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 şi Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

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

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

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

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

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentatiile de urbanism prevazute in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  16 poziţii.   

 

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

  

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

aprobate. 

 

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

urbanistice contrare. 

 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.: 45 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Planului local  de măsuri privind incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr 18/2015 pentru aprobarea 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru 

perioada 2015-2020; 

 Văzând solicitarea Instituției Prefectului Municipiului București nr. SP1/2348/10.02.2015, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr 3983/11.02.2015;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  Planul local  de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând 

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

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 46 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1  în administrarea Direcţiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă 

de 3182,29 m.p. situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1 

 

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

către Direcţia Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform prevederilor art. 866 şi următoarele din Codul Civil; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 

privind administrarea imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind 

transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcţiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie, în suprafaţă de 2550,46 mp situat 

în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1; 

 Văzând adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nr. 248036/24.07.2014 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 19884/29.07.2014 prin care se solicită 

suplimentarea spaţiului pe care instituţia în deţine în imobilul situat în Piaţa Amzei nr. 13.  

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

16700/19.01.2015 prin care solicită suplimentarea spaţiului deţinut în imobilul din Piaţa Amzei  nr. 

13; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă de 

3182,29 m.p., compus din suprafaţă exclusivă de 2842,31 mp şi suprafaţă comună de 339,98, situat 

în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, spaţiu identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  (2) Spaţiul nominalizat la art. 1 va fi utilizat ca sediu al Direcţiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1.  

 Art.2. Pe toată durata deţinerii în administrare a imobilului descris la art. 1, Direcţia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nu va putea schimba destinaţia acestuia, sub sancţiunea 

revocării dreptului de administare. 

 Art.3. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 va suporta contravaloarea 

cheltuielilor legate de dotarea corespunzătoare a spaţiului şi contravaloarea utilităţilor. 

 Art.4. Predarea-primirea spaţiului descris la art. 1 se va realiza pe bază de protocol de 

predare-primire încheiat între părţile interesate. 

 Art.5. Se mandatează Primarul sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate 

comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului descris la art. 1. 

 Art.6. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în 

administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie, în 

suprafaţă de 2550,46 mp situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, cu modificările ulterioare se abrogă. 

 Art.7. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia 

Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 47 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

nr.208/11.12.2014 privind transmiterea în administrarea 

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile  

 

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

specialitate al Direcţiei Investiţii;  

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 208/11.12.2014 

privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a unor bunuri imobile; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 privind 

transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate 

în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1;  

 În considerarea faptului că în urma verificărilor efectuate în actele contabile, dar şi în actele 

administrative adoptate la nivelul sectorului 1 s-a constatat că unele dintre numerele cadastrale 

menţionate în anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 208/11.12.2014 au fost deja 

transmise către o altă entitate, respectiv Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Punctele 1, 2, 3 şi 5 ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

208/11.12.2014 se abrogă. 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
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Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 48 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea anexelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5 

 

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

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice;  

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 

privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi  nr. 3-5; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 privind 

transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate 

în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1;  

 În considerarea faptului că în urma verificărilor efectuate în actele contabile, dar şi în actele 

administrative adoptate la nivelul sectorului 1 s-a constatat că unele dintre numerele cadastrale 

menţionate în anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 au fost deja 

transmise către o altă entitate, respectiv Administraţia Domeniului Public Sector 1.  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Pct. 6 (lotul 12) al Anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

13/27.01.2015 – BLOC OD2 – TERENURI AFERENTE avea următorul conţinut: 
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 LOT SUPRAFAŢA NR. CADASTRAL REPREZENTÂND 

 12 61 264528 trotuar 

 

 Art.2. Pct. 3 (lotul 68) al Anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

13/27.01.2015 – BLOC OD4 – TERENURI AFERENTE se abrogă. 

 

 Art.3. Pct. 18 (lotul 93) al Anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

13/27.01.2015 – BLOC OD4 – TERENURI AFERENTE se abrogă. 

 

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

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 49 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

nr. 209/11.12.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unor bunuri imobile  

 

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

specialitate al Direcţiei Investiţii;  

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/11.12.2014 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unor bunuri imobile; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 privind 

transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate 

în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1;  

 În considerarea faptului că în urma verificărilor efectuate în actele contabile, dar şi în actele 

administrative adoptate ulterior s-a constatat că unele dintre numerele cadastrale menţionate în 

anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/11.12.2014 au fost deja transmise către o 

altă entitate, respectiv Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Punctele 2, 3, 6 şi 8 ale Anxei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

209/11.12.2014 se abrogă. 
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 Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 50 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013  

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române –  

Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române - Arhiepiscopia 

Bucureştilor, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

97/19.06.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Art.1, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013, astfel 

cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/19.06.2014 se modifică 

şi va avea următorul conţinut: 

 

 „Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Patriarhia Română – Arhiepiscopia 

Bucureştilor, a unui spaţiu în suprafaţă de 225,79 mp, situat la etajul trei în imobilul din Piaţa 

Amzei nr. 13, compus din suprafaţa de 186,90 mp aflată în exclusivitate şi 38,89 mp suprafaţă 

comună, spaţiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre”.    

 



164 

 

 Art.2. Se aprobă actul adiţional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi Patriarhia Română – Arhiepiscopia Bucureştilor, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Local al Sectorului 1, actul adiţional menționat la art. 2. 

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013, cu 

modificările ulterioare rămân nemodificate. 

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi 

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

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 51 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014  

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către 

 Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Alin.(1) şi alin.(2) ale art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014, 

se modifică şi vor avea următorul conţinut: 

 

 „(1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Fundaţia Colegiului Naţional de 

Apărare a unui spaţiu de 105,99 mp situat la etajul trei al imobilului din Piaţa Amzei nr. 13, 

compus din suprafaţă de 81,60 mp aflată în exclusivitate şi 24,39 mp suprafaţă comună, 

spaţiu ce este identificat şi delimitat potrivit Anexei la prezentul contract de comodat.  

 

 (2) În afara suprafeţei menţionate la alin. (1), Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare va 

achita şi contravaloarea utilităţilor şi a taxei de administrare aferente părţilor comune din 

imobil”. 
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 Art.2. Se aprobă modelul actului adiţional la contractul de comodat încheiat între Consiliul 

Local al Sectorului 1 şi Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, conform Anexei nr. 1, care face 

parte intergantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Local al Sectorului 1, actul adiţional menţionat la art. 2. 

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014 

rămân nemodificate. 

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi 

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

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 52 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013  

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Instituţiei Prefectului Municipiului 

București – Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Pașapoartelor Simple, cu 

modificările ulterioare 

 

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

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice;  

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 

privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti – 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidența Pașapoartelor Simple, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/26.03.2014 şi prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 132/28.08.2013; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Art.1, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 se modifică 

şi va avea următorul conţinut: 

 

 „Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul Public Comunitar pentru  

Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din subordinea Instituţiei Prefectului Municipiului 

București a unui spaţiu în suprafaţă de 215,75 mp, compus din suprafaţă în exclusivitate 

200,47 m.p., şi suprafaţă comună 15,28 m.p., situat la etajul doi în imobilul din Piaţa Amzei nr. 
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13, sector 1, spațiu identificat potrivit Anexei  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre”.  

 

 Art.2. Se aprobă modelul actului adiţional la contractul de comodat încheiat între Consiliul 

Local al Sectorului 1 şi Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti – Serviciul Public Comunitar 

pentru  Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Local al Sectorului 1, actul adițional menționat la art. 2. 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013, cu 

modificările ulterioare rămân nemodificate. 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi 

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

 

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

data de 26.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 53 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013  

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către  

Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu modificările ulterioare 

 

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

specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Uniunii Artiștilor Plastici din România, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 56/26.03.2014; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Art.1, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013, astfel cum 

a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 56/26.03.2014, se modifică şi va 

avea următorul conţinut: 

 

 „Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România a 

unui spaţiu în suprafaţă de 267,98 mp, compus din 213,84 mp aflată în exclusivitate şi 54,14 

mp suprafaţă comună, situat la etajul patru în imobilul din Piaţa Amzei nr. 13, spațiu 

identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  
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 Art.2. Se aprobă actul adiţional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi Uniunea Artiștilor Plastici din România, conform Anexei nr. 1, care face parte din 

prezenta hotărâre. 

 

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

Local al Sectorului 1 actul adiţional menționat la art. 2. 

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013, cu 

modificările ulterioare rămân nemodificate. 

  

 Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi 

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

 

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

data de 26.02.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 54 

Data: 26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.11/27.01.2015 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de  administrație la Şcoala Primară Waldorf 

 

 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.196/28.11.2013 privind 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.11/27.01.2015 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație la 

Şcoala Primară Waldorf; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.11/27.01.2015 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1  în Consiliul de  administrație la 

Şcoala Primară Waldorf, în sensul înlocuirii doamnei Adriana Larisa Antipa cu domnul Gheorghe 

Alexe. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Şcoala Primară Waldorf și 

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

 

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

data de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 55 

Data: 26.02.2015 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 pe o perioadă de 3 luni 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 2996/20.01.2015 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca domnul consilier 

local Oprea Dumitru să fie desemnat preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnată în procesul - verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 Începând cu data de 16.02.2015 domnul Oprea Dumitru, consilier local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

http://www.ps2.ro/
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 Art.2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 93/30.10.2014 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

OPREA DUMITRU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.6 

Bucureşti,16.02.2015  

 

 

 

 

 

 

 

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

16.02.2015 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 aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al 

Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 

Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 4959/28.01.2015 al Direcţiei Management Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă „Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 – dl. Toma Şutru, aferente 

perioadei 01.01.2014 – 31.12.2014, conform anexei ce conţine un număr de 2 file şi care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.ps2.ro/
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  Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

   

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

OPREA DUMITRU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.7 

Bucureşti, 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

16.02.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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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, a devizelor generale şi a Studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „9 fântâni furnizare apa potabilă din puţuri 

de mare adâncime” 

 

 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, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a 

devizelor generale şi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „9 fântâni furnizare apa 

potabilă din puţuri de mare adâncime”; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26/08.01.2015 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; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 20.01.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 - 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; 

 - O.U.G. 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; 

 - H.G. 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; 

 - H.C.L. Sector 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, 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, devizele generale şi Studiul de fezabilitate 

pentru obiectivul de investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „9 fântâni furnizare 

apă potabilă din puţuri de mare adâncime” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexelor 

nr. 1-3 ce cuprind un număr de 377 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valoarea totală a lucrărilor de execuţie „9 fântâni furnizare apă potabilă din puţuri de 

mare adâncime”  este de 3.689,20 mii lei  cu  TVA, din care C+M = 3.512,95 mii lei cu TVA. 

  

 Art. 2 (1) Lucrările de execuţie cuprinse în anexele nr. 1-3 vor fi atribuite spre execuţie unor 

agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice. 

           (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza 

cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie. 

           (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

competenţa încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate  

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.8 

Bucureşti,16.02.2015  
 
 
 

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

16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective 

de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti – 

„Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii verzi din 36 amplasamente” 

 

 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, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti - „Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii verzi din 36 amplasamente”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 95/08.01.2015 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; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 20.01.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 - 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; 

 - O.U.G. 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; 

 - H.G. 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; 

 - H.C.L. Sector 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 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „sisteme de irigat automatizat pentru 

spatiile verzi din 36  amplasamente”, potrivit anexelor nr. 1- 3. 

             (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 47 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

             (3) Valoarea totală a lucrărilor de „sisteme de irigat automatizat pentru spatiile verzi din 

36 amplasamente” este de 3.313.833,56 lei inclusiv TVA din care C+M 2.886.415,74 lei inclusiv 

TVA. 

  

 Art. 2 Se aprobă realizarea proiectelor “sisteme de irigat automatizat pentru spaţiile verzi din 

36 amplasamente”, obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

  

 Art. 3 (1) Lucrările de amenajare sisteme automatizate de irigaţii spaţii verzi, cuprinse în 

anexele nr. 1-3, 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. 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, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.9 

Bucureşti,16.02.2015  

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

16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 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, 16.02.2015; 

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

clădiri, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5498/30.01.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 12878/21.01.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

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

 - Declaraţia nr. 60/16.01.2015 formulată de Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

nr. 2 Sector 2; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum total de 2.948 lei, 

aferent anului 2015, pentru clădirea situată în Bucureşti, str. Despot Vodă, nr. 24, sector 2, cu 

condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, „sprijinirea materială, 

socială şi culturală a membrilor Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2”. 
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  Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.10 

Bucureşti,16.02.2015  

 
 

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

16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

 pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 3 ,,Înfrăţirea” 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, 16.02.2015; 

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

clădiri, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 3 ,,Înfrăţirea” Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5968/02.02.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr.14423/23.01.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

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

 - Declaraţiile nr. 22 şi nr. 23/12.01.2015 formulate de Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor nr. 3 ,,Înfrăţitrea” Sector 2; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum total de 18.277  lei, 

aferent anului 2015, pentru clădirea situată în Bucureşti, str. Avram Iancu nr.7,  sector 2, cu condiţia 
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menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, „protecţie socială şi sprijin 

material”, membrilor asociaţi şi membrilor de familie care au calitatea de membru. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.11 

Bucureşti,16.02.2015  

 
 

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

16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru ASOCIAŢIA AJUTOR, SPERANŢA & HOSPICE (ASH) – HELP, HOPE & 

HOSPICE (HHH) 

 

 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, 16.02.2015; 

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

clădiri, pentru ASOCIAŢIA AJUTOR, SPERANŢA & HOSPICE (ASH) – HELP, HOPE & HOSPICE 

(HHH); 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 165/23.01.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 9938/16.01.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

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

 - Declaraţia nr. 01/12.01.2015 formulată de Asociaţia Ajutor, Speranţa & Hospice (Ash) – Help, 

Hope & Hospice (HHH); 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum total de 10.638 lei, 

aferent anului 2015, pentru clădirea situată în Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi nr. 16, Sector 2, cu 

condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, „creşterea calităţii 

vieţii persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”. 

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local 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, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.12 

Bucureşti,16.02.2015  

 
 

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

16.02.2015 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 completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2014 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul 

şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015 

 

 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, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 

2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014 şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 1/2015; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 7472/06.02.2015 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 459/03.02.2015 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, 

Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind    finanţarea şi 

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/2011 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. 564/31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - Avizul Conform nr. 18619/12.09.2014 transmis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea reţelei şcolare pentru anul 2014 - 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 completează anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 - 2015, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015, prin introducerea poziţiei 

41, 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 ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015, rămân aplicabile. 
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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, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.13 

Bucureşti,16.02.2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

 

 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, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 7471/06.02.2015 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 463/03.02.2015 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 Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, 

Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. 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. 6.564/13.12.2011, 

actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - 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; 

 - Avizul Conform nr. 66676/14.01.2015 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special  liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2015 - 2016; 

  

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

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1 (1) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2015 - 2016, conform 

anexei nr. 1. 

           (2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2015 - 2016, conform 

anexei nr. 2. 

           (3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv 

suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse 

să funcţioneze în anul şcolar 2015 - 2016, conform anexei nr. 3. 

           (4) Anexele nr. 1 – 3 conţin un număr de 12 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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          (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU                                                                               

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.14 

Bucureşti,16.02.2015  

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

16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

privind anularea creanţelor aflate în sold la instituţia ,,Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti” la data de 31 decembrie 2014, mai mici sau egale cu 40 lei 

 

 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, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanţelor aflate în sold la 

instituţia ,,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” la data de 31 decembrie 2014, mai mici sau egale cu 

40 lei; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6474/03.02.2015 întocmit de către 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 art. 178 alin. (1) - (3) din O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţiea 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 tuturor creanţelor aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 

2014, mai mici sau egale cu 40 lei. 

  

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.15 

Bucureşti,16.02.2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

16.02.2015 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 aprobarea 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, 16.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015; 

 Analizând: 

 - Anunţul public nr.5787/30.01.2015 întocmit de Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă 

Electorală privind îndeplinirea prevederilor art.39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Referatul de specialitate nr. 9046/16.02.2015 întocmit de Direcţia Administraţie Publică şi 

Evidenţă Electorală privind îndeplinirea prevederilor art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la 

proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, 

nr.7956/09.02.2015; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 186/29.12.2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

 - Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea-Cadru nr. 284/2010 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţalor Publice nr. 

159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general 

centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale pe anul 2015 şi adresa Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice Bucureşti nr. 216/21.01.2015; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 9/2015 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 

prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr.105/2011 privind 

aprobarea reglementării modalităţii de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr.26/2013 privind 

aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru 

creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Decizia nr. 178/28.01.2015 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate; 

 - Adresa nr. 3908/14.01.2015 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti privind  veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit şi 

repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 

2015 şi estimările pe anii 2016-2018; 

 - Adresa nr. 365/DIB/28.01.2015 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire 

la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se 

stabileşte conform anexei nr.1, astfel: 

 -venituri    - 1.067.317 mii lei 

 -cheltuieli -  1.318.308 mii lei; 

 -deficit     -     250.991 mii lei. 

  

 Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 (anexa nr.2) se 

stabileşte la: 

 - venituri la suma de 1.002.129 mii lei, din care: 



198 

 

 ■ venituri ale secţiunii de funcţionare - 686.529 mii lei (diminuate cu varsamintele 

transferate la sectiunea de dezvoltare) 

 ■ venituri ale secţiunii dezvoltare - 315.600 mii lei (din care 268.161 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.253.120 mii lei, din care: 

     ■ cheltuieli secţiunea funcţionare - 686.529 mii lei, 

     ■ cheltuieli secţiunea dezvoltare - 566.591 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 250.991 mii lei finanţat din excedentul anului 2014. 

 

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2015 în sumă de 1.253.120 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, 

secţiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite, dupã cum urmeazã: 

           (1) 46.824 mii lei pentru cap.51.02 „Autorităţi Executive”, conform anexei nr. 2.3, 

repartizate astfel: 

 34.798 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, anexa 

nr.2.4; 

 2.060 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, 

anexa nr.2.5; 

 9.966 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr.2.6. 

            (2).13.302 mii lei pentru cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr.2.7: 

 10.862 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, anexa nr. 2.8; 

 2.440 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, 

anexa nr. 2.9; 

            (3) 18.000 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” 

reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2, anexa nr.2.10; 

            (4) 801 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare naţională” pentru finanţarea cheltuielilor 

prevăzute la secţiunea funcţionare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti - anexa nr. 2.12. 

             (5).33.112 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publică şi siguranţă naţională» 

(anexa nr .2.13), repartizate astfel: 

 29.510 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare ale Poliţiei Locale a Sectorului 2, anexa nr.2.14; 

 650 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru 

Protecţia Civilă –Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 2, anexa 

nr.2.16; 
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 2.952 mii lei- pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru 

proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.17; 

 

              (6) 264.265 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii 

cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, 

inclusiv pentru finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului 

social de acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli, a rambursării creditelor 

utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. _2.20 - 2.47. 

  

              (7) 7.841 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.48 

repartizate astfel: 

  5.890 mii lei – transferuri pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi a cheltuielilor de 

capital din domeniul sănătăţii prin - Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 - pentru spitalele din Sectorul 2, anexa nr. 2.49; 

 1.951 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare şi la 

secţiunea dezvoltare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr. 2.50; 

  

              (8) 148.305 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie» (anexa nr. 

2.51), din care: 

 4.339 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” – 

serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, conform anexei nr. 2.52; 

 51.440 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea dezvoltare pentru 

proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 2.54; 

 62.026 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 (întreţinere grădini, 

parcuri, zone verzi), anexa nr. 2.55 ; 

 30.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2.56. 

 500 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare pentru 

proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa nr. 2.57; 

 

              (9) 126.449 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - 

cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, din care 300 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate 

în anul curent, anexele nr. 2.59 - 2.69; 

 

              (10) 437.830 mii lei pentru finanţarea cap.70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică” , anexa nr. 2.71 - astfel: 

 437.289 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în 

cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuinţe” – pentru programul de 

creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit, rambursări de credite şi 
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programul derulat pentru construirea de locuinţe împreună cu ANL, anexele nr. 2.72 ; 

2.74; 

  

 541 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în 

cadrul capitolului bugetar «Alimentări cu apă» atât pentru rambursarea de credite 

aferente datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a 

reţelei de alimentare cu apă, anexele nr.2.75 ; 2.77. 

  

             (11) 117.850 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 “Protecţia mediului” (anexa nr. 2.78), 

din care: 

 115.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a 

sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr.2.79; 

 2.850 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în 

cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru rambursarea de credite aferente 

datoriei publice locale, cât şi pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de 

canalizare în sector,anexa nr.2.80; 

  

            (12) 38.541 mii lei – pentru finanţarea cap.84.02 “Transporturi” (anexa nr.2.82), din 

care: 

 10.725 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr.2.85; 

 27.816 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare în 

cadrul subdiviziunii bugetare «Străzi» atât pentru rambursarea de credite aferente 

datoriei publice interne locale, cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe 

nerambursabile,anexa nr.2.86; 

 

 Art.4 Se aprobă creditele bugetare în sumă de 431.211 mii lei pentru finanţarea programelor 

de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 derulate prin contul 

"Reparaţii capitale aferente activelor fixe", cod cont 71.03, anexa nr. 2.74 , din care: 

 265 blocuri cofinanţate prin Programul Naţional multianual de creştere a performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe – 35.744 mii lei finanţarea din bugetul local al anului 

2015, suma ce va fi folosită şi pentru preluarea cotei bugetului de stat, conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.105/2011. 

 852 blocuri finanţate prin Programul Local multianual de creştere a performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe – 395.467 mii lei. 

  

 Art.5 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei 

energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru 

blocurile incluse în programul naţional. 

  



201 

 

 Art.6 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2, în sumă de 29.189 mii lei pentru finanţarea programelor de creştere a performanţei 

energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, anexele nr. 3.1; 3.2; 3.3, din care: 

 29.189 mii lei - pentru cofinanţarea Programului Local multianual de creştere a 

performanţei energentice a blocurilor de locuinţe din fonduri rambursabile – Banca 

Europeană de Investiţii, Luxembourg, conform tragerilor autorizate de Comisia pentru 

Autorizarea Împrumuturilor Locale pe anul 2015. 

 

 Art.7 Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015, conform anexelor nr. 4 ; 4.1 ; 

4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 4.9; 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18; 4.19 ; 

4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 4.25 ; 4.26 ; astfel : 

 - Total venituri în sumă de 46.228 mii lei, din care: 

             ■ venituri ale secţiunii de funcţionare - 38.098 mii lei; 

             ■ venituri ale secţiunii dezvoltare - 8.130 mii lei (din care 8 mii lei reprezintă vărsăminte 

din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 46.228 mii lei, din care: 

     ■ cheltuieli secţiunea funcţionare - 38.098 mii lei, 

    ■ cheltuieli secţiunea dezvoltare - 8.130 mii lei; 

  

 Art.8 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat 

din fonduri bugetare în anul 2015, conform anexelor nr. 5; 5.1 – 5.1193. 

 

 Art.9 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.10 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 8; 8.1 -8.6; 9; 9.1-9.7; 

 

 Art.11 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 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 10. Sumele 

aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre şi pe unităţile spitaliceşti din Sectorul 2 de către 

ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale 

de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2. 
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 Art.12 Se aprobă numărul maxim de posturi finanţat pe anul 2015 pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 conform anexelor  nr. 11 – 20. 

 

 Art.13 (1) Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a 

programului social de acordare a produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu 

program prelungit din sector. 

             (2) Se aproba alocarea veniturilor in suma de 1.030 mii lei, provenite din taxa asupra 

mijlocului de transport stabilită în concordanţă cu prevederile art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea privind 

Codul fiscal nr. 571/2003, precum şi amenzile şi penalizările aferente, exclusiv pentru lucrări de 

întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale. 

  

 Art.14 (1) Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi 

repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite inclusiv pe centre de execuţie bugetară, 

de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei 

Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Hotârârea 

Guvernului României nr. 9/2015. 

              (2) În anul 2015, plata titlurilor executorii se efectuează în conformitate cu legislaţia în 

vigoare care reglementează modalitatea de plată în acest an a sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în 

favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de 

personal". 

               (3) Plata sumelor se efectueaza în anul 2015 în mod eşalonat şi în tranşe trimestriale 

egale. 

  

 Art.15 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 61.852 mii lei în 

completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ 

special şi a CMBRAE. 

  

 Art.16 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate 

din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 7.170 mii lei în completarea sumelor 

defalcate din TVA alocate Sectorului 2 Bucureşti pentru finanţarea complementară a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE. 

  

 Art.17 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la 

aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, 

executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi 

livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi sumele aferente 
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plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

              (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, 

împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi 

valorice, anexe la contracte, aferente anului 2015, în funcţie de valoarea maximă calculată conform 

prevederilor alin. (1). 

              (3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse 

peste valoarea maximă calculată şi notificată conform prevederilor alin. (1). 

  

 Art.18 Pe parcursul execuţiei bugetare excedentul bugetului local va putea fi utilizat pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

  

 Art.19 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului 

Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2015, ca urmare a 

modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat 

sau a altor cauze justificate. 

  

 Art.20 Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.91; 3; 3.1; 3.2; 3.3; 4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 4.6; 4.7 ; 4.8 ; 

4.9; 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.14 ; 4.15 ; 4.16 ; 4.17 ; 4.18; 4.19 ; 4.20 ; 4.21 ; 4.22 ; 4.23 ; 4.24 ; 

4.25 ; 4.26 ; 5 ; 5.1 – 5.1193; 6; 7; 8; 8.1 - 8.6; 9; 9.1 -9.7; 10; 11 -20 fac parte integrantã din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.21 (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, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.16 

Bucureşti,16.02.2015  

 

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

16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  

  

Hotărârea nr. 21 din 12.02.2015 .privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 

pentru anul 2015, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2014.......................................... 
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Hotărârea nr. 22 din 12.02.2015 privind preluarea în administrarea directă de către Consiliul Local al Sectorului 4 a 

terenului în suprafaţă de 4672 mp situat în str. Perşani nr. 2, în vederea construirii unui obiectiv social, respectiv locuinţe 

sociale pentru cetăţenii Sectorului 4……………………………………………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 23 din 12.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea locuinţe sociale pe un teren domeniul public al Mun. Bucureşti – în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 4, în suprafaţă de  4672,0 mp (2 loturi în suprafaţă de 2336,0mp), situat în STR. PERŞANI nr.2, Sector 4 ….. 

 

 

216 

Hotărârea nr. 24 din 12.02.2015  privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul Dacia 

Duster cu nr. de înmatriculare B-40-SLG, aflat în dotarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti………………………. 

 

218 

Hotărârea nr. 25 din 26.02.2015 privind aprobarea documentaţiilor şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor 

de investiţii privind lucrări de Modernizare/Reabilitare sistem rutier pe străzi din sectorul 4…………………………… 

 

219 

Hotărârea nr. 26 din 26.02.2015 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 9/2015 privind 

transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea ,,Institutul Naţional de Neurologie şi Boli 

Neurovasculare,,……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

220 

Hotărârea nr. 27 din 26.02.2015 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare şi extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - Bucureşti”…………. 

 

 

221 

Hotărârea nr. 28 din 26.02.2015 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî asocierea şi aderarea la Asociaţia 

Clusterului în Inginerie Electrică, alături de alte autorităţi ale administraţiei publice locale, persoane juridice române, 

organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali ………………………………………………………………………. 

 

 

 

222 

Hotărârea nr. 29 din 26.02.2015 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la participarea la programe 

de dezvoltare economico-socială regională şi/sau zonală prin accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru 

perioada 2014-2020…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

223 

Hotărârea nr. 30 din 26.02.2015 privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4………………………………………………. 

 

224 

Hotărârea nr. 31 din 26.02.2015 privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE pentru EVACUAŢI”………………………………………………………………………………………. 

 

225 

Hotărârea nr. 32 din 26.02.2015 privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator 

imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna FEBRUARIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi 

H.G. nr. 1588/2007…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

226 

Hotărârea nr. 33 din 26.02.2015 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care 

beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele 

care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară………………………………… 
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Hotărârea nr. 34 din 26.02.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere 

Protejate…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

232 

Hotărârea nr. 35 din 26.02.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor sector 4……………………………………………………………………………………………… 

 

233 

Hotărârea nr. 36 din 26.02.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea 

Handicapaților Locomotor din România………………………………………………………………………………………. 

 

234 

Hotărârea nr. 37 din 26.02.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Congregaţia Union Of 

the Sister of Mercy…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

235 

Hotărârea nr. 38 din 26.02.2015 privind încheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul 

naţional de evidenţă a peroanelor între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul 
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Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, 

Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 39 din 26.02.2015 privind aprobarea sumelor băneşti aferente baremelor de dotare cu echipament şi 

cazarmament pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti………………………….. 
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Hotărârea nr. 40 din 26.02.2015 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii precum şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4……………….. 

 

240 

Hotărârea nr. 41 din 26.02.2015 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind 
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2014/2015………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, în urma aplicării Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

4619/2014 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Hotărârea nr. 44 din 26.02.2015 Privind angajarea susţinerii proiectului „Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la 

nivel local” din cadrul Apelului de propuneri de proiecte COERENT……………………………………………………… 
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emisă de Consiliul Popular al Sectorului 4………………………………………………………………………………………. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuilei al Consiliului Local 

al Sectorului 4 pentru anul 2015, precum şi deblocarea şi utilizarea  

excedentului bugetar al anului 2014 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consliului Local al 

Sectorului 4 nr.P.4.1/ 832/09/02/2015 al Direcţiei economice ; 

 

- Decizia nr. 178/ 28.01.2015 a Directorului general al Direcţie Generale Regionale a Finanţelor 

Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate pe anul 2015.  

 

- Adresa nr. I – G 45/28.01.2015 a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 privind 

bugetul local detaliat la venituri pentru anul 2015  

 

- Adresa nr. 3906/14.01.2015 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2016 – 2018 

 

- Adresa nr.214/21/01/2015 a Ministerului Finanţelor Publice Locale – Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015. 

 

- Hotărârea nr.3503/19/02/2014 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale privind 

contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, a unei finanţări rambursabile în valoare de 

22.470.000 EUR, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. 

 

- Ţinând seama de Contul de execuţie al bugetului local la data de 31/12/2014 al Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti. 
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 Luând în considerare prevederile: 

- art.8. litera (a) art.19 alin.(1) litera (a), art.20 alin .(1) litera (a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) şi 

(8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, Sectorul 

4 al Municipiului Bucureşti, propune în şedinţă publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de 

venitri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar 

al anului 2014 

 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 general consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli astfel : 

 ● Bugetul local de venituri si cheltuieli în sumă de 494 000 mii lei, conform anexei nr. 1; 

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în 

sumă de 15 388 mii lei, conform anexei nr. 2 ; 

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, în 

suma de 22.318,81 mii lei conform anexei nr. 3 ; 

 ● Anexa nr. 3.1.1 bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii -cap. 

65.10 – Învăţământ ; 

 ● Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii -cap. 

67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu ; 

 ● Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii -cap. 

68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 ; 

 ● Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii -cap. 

68.10.12 - Centrul Medico-Social; 

 

 Art. 2. 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 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli),în 

valoare de 494 000  mii lei. 

 - Anexa 1.2  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 - Anexa 1.2.1 - cap.51.02.01    - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 1.2.2 - cap.51.02.01.03 D  - D.G.I.T.L. 
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 - Anexa 1.2.3 - cap.51.02.01.03   - A.S.L.G. 

 - Anexa 1.2.4 - cap.51.02.01.03 P  - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 1.3  - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale  

 - Anexa 1.3.1 - cap.54.02.05   - Fond de rezervă bugetară 

 - Anexa 1.3.2 - cap.54.02.10 D   - Direcţia Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 

 - Anexa 1.4  - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 1.5  - capitol bugetar 60.02  - Apărare  

 - Anexa 1.5.1 - cap.60.02.02   - Centrul Militar 

 

 - Anexa 1.6  - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 1.6.1 - cap.61.02.03   - Ordine Publică 

 - Anexa 1.6.2 - cap.61.02.03.04   - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 1.6.3 - cap.61.02.05   - Protecţia civilă şi protecţia contra Incendiilor 

 

 - Anexa 1.7  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 1.7.1 - cap.65.02.01   - centralizator 

 - Anexa 1.7.2 - cap.65.02.03   - A.S.L.G. 

 - Anexa 1.7.3. - cap.65.02.03.01   - ASLG 1 

 - Anexa 1.7.4 - cap.65.02.03.02   - ASLG 2 

 - Anexa 1.7.5 - cap.65.02.03 US 1  - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.6 - cap.65.02.03 US 2  - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.7 - cap.65.02.04    - ASLG 1; ASLG 2 

 - Anexa 1.7.8 - cap.65.02.04 US1  - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.9 - cap.65.02.04 US2  - unităţi şcolare 

 - Anexa 1.7.10. - cap.65.02.05   - învăţământ postliceal 

 - Anexa 1.7.11 - cap.65.02.07.04   - ASLG 

 - Anexa 1.7.12 - cap.65.02.07.04 US  - unităţi şcolare  

 - Anexa 1.7.13 - cap.65.02.04 US3  - unităţi şcolare 

 

 - Anexa 1.8  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate  

 - Anexa 1.8.1 - cap.66.02.06.03   - Unităţi medico-sociale  

 - Anexa 1.8.2 - cap.66.02.50   - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 
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 - Anexa 1.9  - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 1.9.1 - cap.67.02.03  - Servicii culturale  

 - Anexa 1.9.2 - cap.67.02.03.30  - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 - Anexa 1.9.3 - cap.67.02.05  - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 1.9.4 - cap.67.02.03 A  - Administraţia Domeniului Public Sector 4 

 - Anexa 1.9.5 - cap.67.02.03 P  - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement PS 4 

 - Anexa 1.9.6   - cap.67.02.50  - Alte servicii în domeniul culturii 

 

 - Anexa 1.10  - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 1.10.1 - cap.68.02.04.1  - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 - Anexa 1.10.2 - cap.68.02.12  - Unităţi de asistenţă medico-sociale – Centrul 

medico-social  

 - Anexa 1.10.3 - cap.68.02. AS  - Asistenţă socială 

 - Anexa 1.10.4 - cap.68.02.AS.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

 - Anexa 1.10.5 - cap.68.02.AS.06  - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 1.10.6 - cap.68.02.11.  - Creşe 

 - Anexa 1.10.7 - cap.68.02.AS.15  - Prevedenirea excluderii sociale 

 - Anexa 1.10.8 - cap.68.02.AS.50  - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale 

 

 - Anexa 1.11  - capitol bugetar 70.02 - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 1.11.1 - cap.70.02.03  - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 1.11.2 - cap.70.02.03.30  - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 1.11.3 - cap.70.02.50  - Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale 

 

 - Anexa 1.12  - capitol bugetar 74.02 - Protecţia mediului 

 - Anexa 1.12.1 - cap.74.02.05    - Salubritate şi gestiunea deşeurilor 

 - Anexa 1.12.2 - cap.74.02.05.01    - Salubritate  

 

 - Anexa 1.13  - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

 - Anexa 1.13.1 - cap.84.02.03    - Transport rutier 

 - Anexa 1.13.2 - cap.84.02.03.03    - Străzi 
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 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii, în sumă de 15 388 mii lei, conform anexei nr. 2.1. – cap.70.10.50 – Administraţia 

Pieţelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care: 

 - Anexa 3.1. - capitol bugetar 65.10 - Invăţământ  

 - Anexa 3.1.1   - cap. 65.10.03.01  - Învăţământ preşcolar  

 - Anexa 3.1.2   - cap. 65.10.04.01   - Învăţământ primar  

 - Anexa 3.1.3   - cap. 65.10.04.02   - Învăţământ secundar superior  

 - Anexa 3.1.4 - cap. 65.10.05     - Învăţământ postliceal 

 - Anexa 3.1.5 - cap. 65.10.07.04   - Învăţământ special  

 

 - Anexa 3.2. - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere şi religie 

 - Anexa 3.2.1 - cap.67.10.03.30  - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 

 - Anexa 3.3. - capitol bugetar 68.10 - Asigurări şi asistenţă socială 

 - Anexa 3.3.1 - cap.68.10.04.01  - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă CIA 

 - Anexa 3.3.2 - cap.68.10.12  - Unităţi de asistenţă medico-socială – Centrul 

Medico-Social  

 

 - Anexa 3.4. - capitol bugetar 70.10.50 – Administraţia pieţelor  

 - Anexa 3.4.1 - cap.70.10.50         -Administraţia pieţelor 

 

 Art. 5. 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  -  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  

 - Anexa 4.1.2 - cap. 70.06.03 -  Locuinţe  

 - Anexa 4.1.3 - cap.70.06.03.01  - Dezvoltarea sistemului de locuinţe 

 

 Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, 

precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre : 
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 - anexa nr. 5.1 ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4” în valoare de 129.518.74 mii 

lei, din care : 

 - buget local :    27.618.06 mii lei; 

 - credite bancare :   101.900.68 mii lei; 

 - anexa nr.6.2, 6.2.1 ,,Lista de investiţii cu finanţare din buget local pe anul 2015” a Direcţiei de 

Evidenţă a Persoanelor Sector 4 ;   

 - anexa nr. 6.3, 6.3.1  ,,Lista de investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” ; 

 - anexa nr. 6.4, 6.4.1  ,,Lista de investiţii a Administraţiei Domeniului Public Sector 4”; 

 - anexa nr. 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 ,,Lista de investiţii pentru anul 2015 – Centrul Cultural 

pentru UNESCO Nicolae Bălcescu”; 

 - anexa nr. 6.6, 6.6.1 ,,Lista de investiţii a Centrului medico-social, cu finanţare din buget local; 

 - anexa nr. 6.2.2 ,,Lista de investiţii a Centrului medico-social, cu finanţare din surse proprii; 

 - anexa nr. 6.7; 6.7.1 ,,Lista de investiţii a Centrului de Asistenţă şi Îngrijire; 

 - anexa nr. 6.8, 6.8.1 ,,Lista de investiţii pentru anul 2015 - D.GAS.P.C Sector 4”; 

 - anexa nr. 6.9, 6.9.1 ,,Lista de investiţii pentru anul 2015, cu finanţare din surse proprii, 

Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4; 

 - anexa nr. 6.10, 6.10.1; 6.10.2;610.3;6.10.4;610.5 ,,Lista de investiţii pentru anul 2015, ASLG 

Sector 4; 

 

 Art.7. Se aprobă lista creditelor de angajamente conform anexelor: 

 - anexa 7 - “Lista creditelor de angajament - cofinantare program reabilitare termică în 

parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii pentru Primăria Sector 4  

 - anexa 7.1 – “Lista creditelor de angajament – Complex locuinţe sociale Speranţa” P+1+M 

Str. Perşani nr. 2 pentru Primăria Sector 4; 

 - anexa 8;  -  “Lista creditelor de angajament a A.S.L.G Sector 4; 

 - anexa 9;  -  “Lista creditelor de angajament a D.G.A.S.P.C Sector4; 

 

 Art. 8. Se aprobă deblocarea şi utilizarea integrală a sumei de 1 377 mii lei din excedentul 

bugetar, înregistrat la data 31.12.2014 pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pe anul 2015. 

 

 Art. 9 . Se aprobă formularele 11; 11/1; 11/2 şi respectiv : 

 - Formularul 11 – Anexa nr.7 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr.7.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr.7.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe ; 
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 - Formularul 11/2 – Anexa nr.7.3 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 

 

 Art. 10. Se aprobă virarea sumei de 15 000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art. 11. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local, Documente-Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.21/12.02.2015 
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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 preluarea în administrarea directă de către Consiliul Local al  

Sectorului 4 a terenului în suprafaţă de 4672 mp situat în str. Perşani nr. 2,  

în vederea construirii unui obiectiv social, respectiv locuinţe sociale pentru  

cetăţenii Sectorului 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi 

văzând referatul de specialitate nr. 280/09.02.2015 întocmit de Direcția Investiţii şi Achiziţii Publice. 

 Ţinând seama de Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 84/30.06.2011, 85/30.06.2011, 

precum și de art.44, alin (1) din Legea 273/2006, privind Finanțele Publice Locale 

 Luând act şi de dispoziţiile cuprinse la art. 45, alin (3) şi art. 81, alin ( 4 ) din Legea nr. 

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

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Terenul în suprafaţă de 2336 mp situat în str. Perşani nr. 2 Sector 4 trecut în 

administrarea Administratiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 nr. 85/30.06.2011, revine în administrarea Consiliului Local sector 4. 

 Art. 2 Terenul în suprafaţă de 2336 mp situat în str. Perşani nr. 2 Sector 4 trecut în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr. 84/30.06.2011, revine în administrarea Consiliului Local sector 4. 

 Art. 3 Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 84/30.06.2011 şi 85 din 30.06.2011 rămase fără 

obiect se  anulează. 

 Art. 4 Se aprobă ca, pe terenul în suprafață de 4672 mp situat în str. Perşani nr. 2 aflat în 

administrarea Consiliului Local Sector 4, să se edifice un complex de locuinţe sociale pentru 

cetăţenii Sectorului 4, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta. 

 Art. 5 Se împuternicește Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice să 

demareze procedurile necesare realizării obiectivului sus menţionat, inclusiv întocmirea cadastrului 

şi intabularea dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legale. 
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 Art. 6  Secretarul Sectorului 4, Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii Achiziţii Publice vor 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.22/12.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu  

funcţiunea locuinţe sociale pe un teren domeniul public al Mun. Bucureşti – în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în suprafaţă de  

4672,0 mp (2 loturi în suprafaţă de 2336,0mp), situat în STR. PERŞANI nr.2, Sector 4  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe sociale pe un teren situat în STR. 

PERŞANI NR.2 . 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este domeniul public al Mun.Bucureşti 

- în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în suprafaţă de 4672,00 mp(2 loturi în suprafaţă 

de 2336,0mp).     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 
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Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

            (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.23/12.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul  

Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B-40-SLG , aflat în dotarea Sectorului 4 al  

Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 Bucureşti 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr.P.6.3/226/04.02.2015, al Direcţiei 

Administrative şi Patrimoniu. 

 Ţinând seama de prevederile Ordonantei nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare şi 

conform OUG.55/2010; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoturismul cu număr de înmatriculare 

B- 40 - SLG în cantitate de 250 litri motorină iar conform OG. 55/2010 cota lunară va fi de 125 litri. 

 Art.2.Secretarul sectorului 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral, Direcţia 

Administrativă şi Patrimoniu 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 12.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.24/12.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiilor şi indicatorilor tehnico-economici  

aferenţi obiectivelor de investiţii privind lucrări de  

Modernizare/Reabilitare sistem rutier pe străzi din sectorul 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice nr. 

116/20.02.2015. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2  Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică vor 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.25/26.02.2015 

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 9/2015 privind  

transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăşoară activitatea ,,Institutul  

Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare,, 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi de Referatul de 

specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.28/20.02.2015; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010, 

coroborate cu dispoziţiile din Legea specială nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 9/2015 privind transmiterea în 

administrare a terenului în care îşi desfăşoară activitatea ,,Institutul Naţional de Neurologie şi Boli 

Neurovasculare,, 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.26/26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al  

Municipiului Bucureşti reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul  

Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţii  

„Modernizare şi extindere a două corpuri de clădire la sediul  

Primăriei Sectorului 4 - Bucureşti”. 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice  nr. 

85/12.02.2015. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă finanţarea în valoare de 754.500,00 lei din bugetul local, reprezentând 

valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, conform OUG 

nr. 18/2013 actualizată şi completată pentru obiectivul de investiţii„ Modernizare şi extindere a două 

corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - Bucureşti. 

 Art. 2  Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică vor 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.27/26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti  

de a hotărî asocierea şi aderarea la Asociaţia Clusterului în Inginerie Electrică,  

alături de alte autorităţi ale administraţiei publice locale, persoane juridice  

române, organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali  

 

Având în vedere : 

-  Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

-  Raportul comun al  Direcţiei Resurse Umane şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice  nr. 

P.9/117/18.02.2015; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

Potrivit dispoziţiilor art.35 alin.1, alin.3, alin. 5  şi alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele  

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.,, p”, lit.,,q” şi alin.3 din Legea 

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

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă solicitarea acordului  Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 

împuternicirea  Consiliului Local al Sectorului 4  al Municipiului Bucureşti  de a hotărî  asocierea şi 

aderarea la Asociaţia Clusterului în Inginerie Electrică, alături de alte autorităţi ale administraţiei 

publice locale, persoane juridice române, organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali. 

 Art.2 Primarului Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi direcţiile de 

specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al  Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.28/26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu  

privire la participarea la programe de dezvoltare economico-socială regională şi/sau zonală 

prin accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2014-2020 

 

Având în vedere : 

-  Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

-  Raportul comun al  Direcției Resurse Umane și Direcției Investiții și Achiziții Publice  nr. 

P.9/118/18.02.2015; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Potrivit dispoziţiilor art.35 alin.1, alin.3, alin.5 și alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanțele  

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În  temeiul prevederilor art. 45  alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.,, p”, lit.,,q” şi alin.3 din Legea 

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

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la 

participarea la programe de dezvoltare economico-socială regională și/sau zonală prin accesarea de 

fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2014-2020, în condițiile art.81 alin.2. (2) lit.,,p”, 

lit.,,q” coroborat cu alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 

modificările și completarile ulterioare;  

 Art.2 Primarului Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile de 

specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 

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 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.29/26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru  

atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil  

în sectorul 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere 

Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ nr. P6.2/I15/16.02.2015,  

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,  

Procesul verbal al ,,comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe’’  din 18.02.2015, precum şi 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,  

În conformitate cu art.43 din Legea nr.114/1996, republicată precum şi art.21, art.30 din H.G. 

nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 –  Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4, nu au deţinut/înstrăinat o 

locuinţă dupa 01.01.1990 şi venitul mediu net/membru de familie nu depăşeste 1350 ron.” conform 

anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La baza alcătuirii acestei liste s-au aflat 

toate cererile depuse sau actualizate în anul 2014. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul 

Direcţiei Administrativă şi Patrimoniu şi Serviciul  Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor 

aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.30/26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru  

atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE pentru EVACUAŢI” 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere 

Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ  nr. P6.2/I16/16.02.2015,  

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,  

Procesul verbal al ,,comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe’’  din 18.02.2015, precum şi 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,  

În conformitate cu art.43 din Legea nr.114/1996, republicată precum şi art.21, art.30 din H.G. 

nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 –  Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE pentru EVACUAŢI” persoanelor care au locuit cu forme legale într-un imobil 

din sectorul 4 care a fost restituit foştilor proprietari şi care îndeplinesc cumulativ şi următoarele 

criterii: au domiciliul stabil în sectorul 4, nu au deţinut/înstrăinat o altă locuinţă după 01.01.1990 şi 

venitul mediu net/membru de familie nu depăşeste 1350 ron., conform anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. La baza alcătuirii acestei liste s-au aflat toate cererile depuse sau 

actualizate în anul 2014. 

 

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul 

Direcţiei Administrativă şi Patrimoniu şi Serviciul  Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral vor 

aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.31/26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut  

calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din 

luna FEBRUARIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.8.5./ 170/ 

14.02.2015 al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice – Biroul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari; 

    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

    Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 14.02.2015, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi 

este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei 

publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 

activităţi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice prin Biroul 

Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.32/26.02.2015 
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Anexă 

  
la HCLS4 nr. 32/26.02.2015 

      

      

 
         L I S T A  

 

 
Persoanelor  care au obţinut Atestatul de Administrator  

 
Imobile în urma susţinerii examenului  

 

 

                                    Din: 14.02.2015 
  

  

      

   
  

  

Nr.  Nume  Seria  
Certificat 

  
 Crt. Prenume  Atest. Nr. Data 
 

1 ANDREI MARINELA 58 1.402 14.02.2015 
 

2 BACIU ADRIANA 58 1.403 14.02.2015 
 

3 CEAUȘU NICOLETA 58 1.404 14.02.2015 
 

4 DOBRE ELIZA 58 1.405 14.02.2015 
 

5 GHIȚĂ FLORIN CRISTIAN 58 1.406 14.02.2015 
 

6 MUSCALU LIVIU 58 1.407 14.02.2015 
 

7 NEDELCU MIHAI 58 1.408 14.02.2015 
 

8 PANIȚĂ LAURENȚIU 58 1.409 14.02.2015 
 

9 PETRE MARIAN VALENTINA 58 1.410 14.02.2015 
 

10 POPA ADRIAN 58 1.411 14.02.2015 
 

11 STĂNILOIU ALEXANDRA 58 1.412 14.02.2015 
 

12 STĂNILOIU CARMEN 58 1.413 14.02.2015 
 

13 TRUCĂ AURELIA 58 1.414 14.02.2015 
 

14 TUDOR FLOAREA  58 1.415 14.02.2015 
 

15 TĂNASE DOREL 58 1.416 14.02.2015 
 

 
  

 
    

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
 

  
 

    
 

Daniel BĂLUŢĂ 
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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 scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice  

care beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe 

clădiri şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai  

mici decât salariul minim brut pe ţară. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraţie raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. IIB 5780/12.02.2015 

 Văzând  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 286 alin.1,2,3 şi 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 

punctul 220 alin. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „n” din Legea  nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri 

pentru persoanele care beneficiază de ajutor social.  

 Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care 

au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară. 

 Art. 3. Scutirile/reducerile de impozit prevăzute la art. 1 şi 2 se acordă numai pentru locuinţa 

de la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent acesteia. 

 Art. 4. Scutirile/reducerile prevăzute la art.1 si art. 2  se acordă şi pentru bunurile comune ale 

soţilor, stabilite potrivit legii. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică pentru anul fiscal 2015 începând cu data 

01.01.2015. 

 Art. 6. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 7. Secretarul sectorului 4 si Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.33/26.02.2015 
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ANEXA NR. 1  

la HCLS4 nr. 33/26.02.2015 

 

Privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care 

beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri şi 

terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât 

salariu minim brut pe ţară. 

 

a) Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social: 

- cerere; 

- actul de identitate- fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinţă eliberată de autorităţile competente din care să rezulte că este beneficiar de 

ajutor social; 

- declaraţie pe propria răspundere în care să se precizeze că, pe lângă ajutorul social, 

solicitantul nu mai are alte surse de venituri. 

 

b) pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât 

salariul minim brut pe ţară: 

- cerere; 

- actul de identitate- fotocopie şi originalul pentru conformitate; 

- adeverinţă de salariu sau talon de pensie soţ/soţie emisă în luna în care se solicită 

reducerea; 

- declaraţie pe propria răspundere privind numărul membrilor  familiei şi venitul acestora, prin 

familie înţelegându-se soţul, soţia şi copii minori care au domiciliul comun, precum şi copii 

necăsătoriţi, care au domiciliul comun cu părinţii şi care urmează cursuri de zi, în instituţii de 

învăţământ care funcţionează potrivit legii, până la terminarea acestora, dar fără să depăşească 

vârsta de 25 de ani în cazul acelora care urmează studii superioare, cu o durată de şcolarizare mai 

mare de 5 ani, alte acte doveditoare care să ateste situaţia declarată (certificat de naştere copii, 

adeverinţă instituţie învăţământ). 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Daniel BĂLUŢĂ 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Asociaţia Ateliere Protejate 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

21429/12.02.2015; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

începând cu data 01.02.2015, în cuantum de 5.093,49 lei, datorat de Asociaţia Ateliere Protejate 

pentru imobilul situat în str. Secerișului nr. 15, sector 4;  

 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.34/26.02.2015 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

19427/12.02.2015. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

pentru anul fiscal 2015, în cuantum de 5.198 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif nr. 29, sector 4; 

 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.35/26.02.2015 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Societatea Handicapaților Locomotor din România 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

23614/12.02.2015; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

pentru anul fiscal 2015, în cuantum de 6.333 lei, datorat de Societatea Handicapaților Locomotor din 

România pentru imobilul situat în str. Brădetului nr. 24A, sc. 4, ap. 86,sector 4; 

 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.36/26.02.2015 
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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 acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Congregaţia Union Of the Sister of Mercy 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 

19428/12.02.2015. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispozițiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri 

pentru anul fiscal 2015, în cuantum de 5.071 lei, datorat de Congregaţia Union Of the Sister of 

Mercy pentru imobilul situat în Str. Băltiţa nr.10, bl.33, sc.- etj. parter ap. 2, sector 4; 

 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.37/26.02.2015 
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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 încheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul 

naţional de evidenţă a peroanelor între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, Bucureşti 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr. D/04/10.02.2015, al Direcţiei de Asistenţă 

Socială din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 

expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare adresa Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu nr.35557314/26.01.2015; 

 În baza art.11 alin.(3) lit.g) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.n) din Legea 

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

ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare în vederea furnizării de date din 

Registrul naţional de evidenţă a persoanelor între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, Bucureşti. 

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

Protecţia Copilului Sector 4 să semneze protocolul de colaborare, încheiat între Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 4, precum şi actele adiţionale.  

 Art.3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată după intrarea sa în vigoare către Ministerul 

Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în 

vederea luării la cunoştinţă. 
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 Art.4. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4, precum şi Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.38/26.02.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea sumelor băneşti aferente baremelor de dotare cu echipament  

şi cazarmament pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii  

maternali profesionişti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr.C/505/13.02.2015, 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 baza art.1 din Hotărârea nr.904/15.10.2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, precum şi art.5 alin.(9) din Ordonanţa de Urgenţă cu nr.65/15.10.2014, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile 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:  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data de 01.03.2015 cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive, pentru copiii daţi în plasament la asistenţi maternali din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, va fi: 

-de la 0 la 3 ani inclusiv- 549 lei/ an / copil 

-de la 3 ani la 7 ani inclusiv-747 lei/ an/ copil 

-de la 7 ani până la 14 ani inclusiv- 917 lei/ an/ copil 

-de la 14 ani până la 18 ani inclusiv-1.131 lei / an/ copil 

-de la 18 ani la 26 ani – 1.266 lei/ an/ tânăr 
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 Art.2.Se aprobă alocarea unei sume anuale în cuantum de 100 lei/copil/tânăr aflat în 

plasament la asistent maternal, pentru sărbătorirea zilei de naştere. 

 

 Art.3.Se înfiinţează un fond bănesc de urgenţă pentru situaţii medicale speciale în valoare de 

50.000 lei, în cadrul bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 

destinatsigurării unor servicii medicale sau dispozitive medicale recomandate de medic, 

medicamente ce nu au gratuitate sau compensare integrală, tratament balnear la hotel de maxim 

***, deplasări interne/externe pentru intervenţii chirurgicale deosebite, pentru copiii încredinţaţi sau 

daţi în plasament la asistentul maternal. 

 

 Art.4.Se înfiinţează un fond bănesc special în valoare anuală de 52.000 lei pentru oferirea de 

pachete cadou/copil/tânăr, cu ocazia zilelor speciale de sărbătoare (Paşte, Crăciun) în valoare de 

100-200 lei. 

  

 Art.5.Se aprobă metodologia dedecontare a sumelor, potrivit Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre 

   

 Art.6. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.39/26.02.2015 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii precum şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.196914/18.02.2015 al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sector 4; 

 Având în vedere prevederile H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

 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;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei, statului de funcţii, precum şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4, 

conform Anexelor 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 Bucureşti, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.40/26.02.2015 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind  

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la  

nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2014/2015 

  

Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Referatul de 

specialitate nr.22/19.02.2015 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.5454/2013 privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şolarizare şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015; 

 Ținând seama de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4703/01.10.2014 privind 

acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar 

particular Grădinița ,,IQ-EST” din Municipiul Bucureşti și Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale 

nr.4705/01.10.2014 rectificat cu nr.4950/19.11.2014 privind acordarea autorizării de funcționare 

provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit 

,,Happy Junior” din Municipiul București; 

 Ținând cont de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București 

nr.258/14.01.2015; 

 Văzând prevederile art.27 precum și art.61 din Legea nr. 1/2011 privind Educația Națională, 

cu modificările și 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.2/30.01.2014 privind 

organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, 

în anul şcolar 2014/2015, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta.  
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 Art.2  –  Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Sectorului 4  precum şi de unităţile nominalizate în anexă, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.41/26.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi  

particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr.23/02.2015 întocmit de Secretarul Sectorului 4 

precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr.4894/10.11.2014 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale și de la bugetul de stat și emiterea avizului 

conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 

2015-2016;  

 Luând act de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București 

nr.259/542/15.01.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 22 precum şi art.61 din Legea nr. 1/2011 privind Educaţia 

Naţională, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta.   

  

 Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4 și Direcția Învatamânt și Tineret Sector 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Sectorului 4 precum şi toate unităţile nominalizate în anexă, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.42/26.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

pentru completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi  

25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în  

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat  

din sectorul 4, în urma aplicării Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale  

nr. 4619/2014  

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 31/24.02.2015, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4; 

 Ţinând cont de Ordinului Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar;  

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/27.09.2012, privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, completată cu Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 4  nr. 25/28.02.2013;  

 În baza prevederilor art. 96 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

 Potrivit art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.,,j’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Cu data prezentei se aprobă modificările şi completările la anexele Hotărârilor 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr.27/2012 şi 25/2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

sectorul 4,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta. 

 Art.2. Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral se împuterniceşte să redacteze o 

anexă care să cuprindă totalitatea consilierilor locali care fac parte din Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4,    
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 Art.3  –  Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, 

Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi de toate persoanele 

nominalizate în anexă, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.43/26.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind angajarea susţinerii proiectului „Prevenirea excluziunii sociale- 

acţiuni şi măsuri la nivel local” din cadrul Apelului de propuneri de  

proiecte COERENT 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti și 

văzând referatul de specialitate nr.P.11/386/25.02.2015 întocmit de Direcția Investiții și Achiziții 

Publice; 

 În temeiul rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ţinând seama de prevederile art. 4 și art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

  Luând act și de dispozițiile cuprinse la art 45, alin (2), lit.d și art. 81, alin(2), lit.j și n și alin. (4) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă participarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la Apelul de propuneri de 

proiecte COERENT care face parte din Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi 

iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii 

sociale”, program finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European   

( Granturile SEE ) 2009-2014 cu proiectul „Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la 

nivel local”. 

 

 Art. 2 Se aprobă bugetul proiectului în valoare de 1.020.548,00 lei, a cărui finanţare este 

asigurată 100% din fonduri nerambursabile (85% din fonduri SEE şi 15% din fonduri 

guvernamentale). 

 

 Art. 3 Se aprobă preluarea tuturor costurilor neeligibile care pot apărea în perioada de 

implementare. 
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 Art. 4 Se aprobă Planul de sustenabilitate al proiectului pe o perioadă de 5 ani de la 

finalizarea implementării conform Secțiunii 12.2 din Cererea de finanțare . 

 

 Art. 5 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4, prin direcţiile de specialitate să ducă la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri conform competenţelor- 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.44/26.02.2015 
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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 

 

HOTĂRÂREA 

privind respingerea rectificării erorii materiale din cuprinsul 

Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular  

al Sectorului 4 

 

 Consiliul Local Sector 4 : 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

 În temeiul referatului de specialitate nr. P.10.2/1182/16.01.2015, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Urbanism şi Amenajare Teritoriu; 

 Potrivit Contractului de Vânzare Cumpărare autentificat sub nr. 6203/23.09.1983 numărul 

poştal real al terenului este 38 şi nu 36 cum în mod eronat s-a trecut în Decizia nr. 937/27.12.1983. 

 În considerarea art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare – Legea Fondului Funciar; 

 În conformitate cu dispoziţiile cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) lit. f din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă rectificarea Deciziei nr. 937/27.12.1983 a fostului Sfat Popular al 

Sectorului 4, în ceea ce priveşte numărul poştal al străzii Olimpului : din 36 în 38. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.02.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Daniel BĂLUŢĂ 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.45/26.02.2015  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr.13/16.02.2015 privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2015.................................................................................................................................... 

 

254 

HOTĂRÂREA Nr.14/16.02.2015 privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul 

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere……………………………………………………………………………… 

 

 

256 

HOTĂRÂREA Nr.15/16.02.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 120/28.08.2014 privind 

solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 

Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)……………… 

 

 

 

258 

HOTĂRÂREA Nr.16/16.02.2015 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6…………………………………………… 

 

259 

HOTĂRÂREA Nr.17/16.02.2015 privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare………………………………………………………. 

 

261 

HOTĂRÂREA Nr.18/16.02.2015 privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pentru 

perioada 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2015-2016………………….. 

 

263 

HOTĂRÂREA Nr.19/16.02.2015 privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru anul şcolar 2014 - 2015 

pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6................................................................ 

 

265 

HOTĂRÂREA Nr.20/16.02.2015 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 

30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al MunicipiuluiBucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Rose Mary” la unităţi de învăţământ 

particulare................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

267 

HOTĂRÂREA Nr.21/16.02.2015 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................................................. 

 

269 

HOTĂRÂREA Nr.22/16.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 37”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 315 mp., proprietate 
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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 Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale adresei nr. 

3904/14.01.2015, nr. 212/21.01.2015 şi Decizia nr. 178/28.01.2015 ale Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice – Bucureşti, prin care se alocă cote defalcate din T.V.A. pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 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 961.225 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 952.761 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015,  în sumă de 87.119 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 87.119 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 14.098 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform 

Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne şi externe al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2015, în sumă de 56.500 mii lei credite interne şi 24.800 mii lei credite externe, conform 



255 

 

Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 şi 1a , anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

 Nr.: 13 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre .  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 14 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 120/28.08.2014 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care 

terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a 

statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea 

utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală) 

 

 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; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6  nr. 120/28.08.2014 se completează  cu: 

“terenul este identificat conform Planului Topografic prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre”. 

 Art. II. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 120/28.08.2014 rămân 

neschimbate. 

 Art. III. (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 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 15 

Dată: 16.02.2015 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 

 

          Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi de Nota de fundamentare 

a Serviciului Managementul Resurselor Umane; 

          Văzând Raportul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 6 şi Avizul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

           Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice;  

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare şi de adresa Instituţiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 179/04.01.2013; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, reorganizat, conform Anexelor 

nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul 

Sectorului 6 este împuternicit să facă mutări de posturi de la un compartiment la altul, transformări 

de posturi în cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi la 

instituţiile publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, cu respectarea numărului total de 

posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 
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 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 64/08.04.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii 

ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

77/16.05.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6. 

  Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 16 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Pieţelor Sector 6; 

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

precum şi de prevederile 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; 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 119/2013; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 224/17.10.2002 privind 

exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările 

de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama, 

statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului 

propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local; 

 Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă reorganizarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare prevăzute în Anexele nr. 1, 2 şi 

3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se împuterniceşte directorul Administraţiei Pieţelor Sector 6 ca, în funcţie de necesităţi, 

să efectueze modificări privind numărul de posturi din cadrul birourilor şi serviciilor, precum şi 

eventuale transformări şi recorelări de funcţii dar numai în limita numărului total de funcţii aprobate 

prin prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 116/2013 şi nr. 131/25.09.2014. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor 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 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 17 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Strategiei Antidrog a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pentru perioada 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea 

acesteia în perioada 2015-2016 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

comun întocmit de conducerea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Văzând Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând act de prevederile exprese ce se regăsesc în Hotărârea Guvernului României nr. 

784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog pentru perioada 2013-2020 şi a Planului de 

acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020; 

 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

nr. D/1244/18.09.2014 şi adresa Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 nr. A9116/04.09.2014; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia Antidrog a Sectorului 6 Bucureşti pentru perioada 2015-2020, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Stategiei Antidrog a Sectorului 6 în 

perioada 2015-2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija  Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 18 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru anul şcolar 

2014 - 2015 pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6,  

precum şi adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 nr. 229/06.10.2014 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 6697/07.10.2014, situaţie în care sunt 

detaliate categoriile de burse şi numărul acestora pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de 

stat din Sectorul 6, adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 nr. 

14/22.01.2015, înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 543/22.01.2015 privind 

situaţia numerică a burselor de merit conform art. 8 din O.M.E.C.T.S. Nr. 5576/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012) şi adresa Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 6 nr. 17/23.01.2015, înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 

6 cu nr. 570/23.01.2015; 

 Ţinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012); 

 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. 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2015, pentru anul 

şcolar 2014 - 2015, pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, un 

număr de 9441 burse şcolare după cum urmează: 
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a) 215 burse de performanţă în cuantum de maxim 140 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 

şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

b) 6402 burse de merit în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

c) 387 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

d) 2359 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului şcolar;  

e) 78 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 2. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate şcolară este diferit faţă 

de numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ stabilesc, criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont 

de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la 

organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte 

surse. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din 

cadrul Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

 Nr.: 19 

 Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data 

de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  

în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Rose Mary” 

la unităţi de învăţământ particulare 

 

 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, a adresei Şcolii Primare ,,Rose Mary” cu nr. 60 din data de 21.01.2015 înregistrată la 

sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 443 din data de 21.01.2015 şi a Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 4712 din data de 01.10.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015 la unităţi de învăţământ 

particulare cu următoarea unitate de învăţământ particular respectiv Şcoala Primară ,,Rose Mary”, 

cu sediul în Municipiul Bucureşti Str. Doniţei nr. 4, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015 rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

 Nr.: 20 

 Data: 16.02.2015 
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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 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 

 

 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, adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu   nr. 45230 din data de 

25.11.2014 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 8082 din data de 25.11.2014, 

adresa Inspectoratului Şcolar Sector 6 nr. 287 din data de 09.12.2014 înregistrată la sediul 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 8480 din data de 09.12.2014 privind reţeaua unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 6 pentru anul şcolar 2015 – 2016 şi avizul 

conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 25056/449 din data de 15.01.2015 

înregistrat la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 618 din data de 26.01.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se organizează reţeaua şcolară cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, pe anul şcolar 2015 – 2016 conform 

Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Şcolar Sector 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

 Nr.: 21 

 Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Economu Cezărescu nr. 37”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren  

în suprafaţă de 315 mp., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Economu Cezărescu nr. 37”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35393/7/5 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Economu Cezărescu nr. 37”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 315 mp., 

proprietate privată persoană fizică. 



272 

 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 22 

 Data: 16.02.2015   
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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 îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 139 din 

25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren  

în suprafaţă de 300 mp., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 139 din 25.09.2014 cu privire la aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. 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) lit. e) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. 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 îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 139 din 25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 mp., 
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proprietate privată persoane fizice în sensul înlocuirii adresei “Intrarea Păuliş nr. 8” cu “Intrarea 

Păuliş nr. 6”. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 139 din 25.09.2014 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 23 

 Data: 16.02.2015 
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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 încheierii de către Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” – unitate 

socio-medicală a unui contract de asistenţă juridică, care să acorde servicii 

de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică, în vederea soluţionării conflictului 

dintre Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie”şi Fundaţia LIFEGATE 

privind nerespectarea clauzelor contractuale din convenţia aprobată 

prin H.C.L. Sector 6 nr. 102/20.06.2013. 

 

 Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Centrului 

Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” – unitate socio-medicală. 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 79/16.05.2013 prin care s-a 

aprobat transformarea Complexului Socio-Medical “Sfântul Nectarie” compartiment în subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, fără personalitate juridică, în 

Centrul Multifuncţional de Sănătate  „Sfântul Nectarie” – unitate socio-medicală, unitate cu 

personalitate juridică, ordonator terţiar de credite, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative care a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 392, din 12 iunie 2012 “în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice 

de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare necesare autorităţilor şi instituţiilor publice 

prevăzute la alin. (1) nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste 

entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor 

locale...”, precum şi cele ale art. 45 alin (1) şi cele ale art. 81 alin (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea de către Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” – 

unitate socio-medicală a unui contract de asistenţă juridică, care să acorde servicii de consultanţă, 

de asistenţă şi de reprezentare juridică, în vederea soluţionării conflictului dintre Centrul 
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Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” şi Fundaţia LIFEGATE privind nerespectarea 

clauzelor contractuale din convenţia aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr. 102/20.06.2013. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Conducerea Centrului Multifuncţional de Sănătate „Sfântul 

Nectarie” – unitate socio-medicală vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 24 

Data: 16.02.2015   
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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 derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „La Teatrale 

cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 26150 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2015, a proiectului „La Teatrale cu Matale!” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 25 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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  MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului  

„Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 90500 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2015, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 26 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Lumea celor 64 de  

pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 29000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2015, a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – 

proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 27 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale 

pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 130, 131, 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 100000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2015 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale 

pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 28 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şanse la Integrare - proiect privind 

susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi integrare 

a copiilor cu autism” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 60000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2015 a proiectului „Şanse la Integrare - proiect privind 

susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi integrare a copiilor cu autism” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 29 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şcoala  

de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 25000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2015, a proiectului „Şcoala de Voluntari” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 30 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 8000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2015, a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 31 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor 

pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 157500 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în  anul 2015 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor 

pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 32 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Tabere de dezvoltare  personală” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 20000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2015, a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  



294 

 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 33 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Tu alegi!– proiect pentru 

combaterea violenţei în şcoli” desfăşurat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 22650 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2015, a proiectului „Tu alegi! – proiect pentru 

combaterea violenţei în şcoli” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 34 

Data: 16.02.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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  MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului ,,Peste limite  

- program de escaladă pentru dezvoltarea personală a copiilor cu deficienţe de auz şi  

diverse forme de autism  de pe raza sectorului 6”, desfăşurat de Direcţia Generală de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de  44000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2015, a proiectului ,,Peste limite - program de 

escaladă pentru dezvoltarea personală a copiilor cu deficienţe de auz şi diverse forme de autism de 

pe raza sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  
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  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 35 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei  

lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcţiei  

Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2015 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile punctului 3.1. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi 

pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

- H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar 

de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice; 

- Prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Referatul înregistrat cu nr. D/2236/04.02.2015 privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a 

cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice, în 

cuantum de 2753 lei, în anul 2015, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei. 

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice 

datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoare veniturilor 

personale lunare. 

 (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere (1000 lei) 

se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul căminelor, dacă 

realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 600 lei. 

 Art. 3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice 

şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată 

constituie titlu executoriu. 

 Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3) (600 lei) se indexează prin Hotărâre de Guvern în 

funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 36 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

*Anexa  poate 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 cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor adulte 

cu dizabilităţi beneficiare de servicii sociale în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 

“Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială 

destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Raportul Justificativ al Şefului Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” cu   

nr. D/1448/26.01.2015; 

- Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu nr. D/1449/ 

26.01.2015; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim al alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi beneficiare de servicii sociale în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 
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“Uverturii” din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în sumă 

de 21 lei/zi/persoană. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 37 

Data: 16.02.2015 
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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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon 

Ştefan” în vederea finalizării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 305.200 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2015, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul 

Arhidiacon Ştefan”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 38 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” în 

vederea implementării în comun şi a finanţării proiectului ,,Cantina Socială Harul”; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d),  n) şi q) 

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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 900.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2015, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin 

Bucureşti”,   conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 39 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014;  

- H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî 

cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu 

Asociaţia "Centrul Creştin Bucureşti" în vederea implementării proiectului "Centrul pilot 

multifuncţional România Kids"; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d), n) şi q) 

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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.140.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2015, a proiectului ,, Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul 

Creştin Bucureşti”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.:40 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului 

,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

 - H.C.G.M.B. nr. 239/12.10.2006 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul 

în vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6, cu Fundaţia „Copii în Dificultate”; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
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care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) 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 derularea şi finanţarea, în limita sumei de 159.000 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  

Fundaţia „Copii în Dificultate”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.:41 

Data: 16.02.2015  

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. 

Sector  6 nr. 174/11.12.2014; 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii             

nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 751.680 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2015, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”, 

conform Anexei A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.:42 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.C.G.M.B. nr. 88/2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor 

din România”, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului privind funcţionarea centrului 

"Casa Sfântului Marcellin Champagnat"; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art.123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale, 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) 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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 980.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2015, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.:43 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului “CENTRU DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Prevederile art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care 

părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 

- Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
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care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 582.897 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2015, a proiectului „CENTRU DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI 

ÎN SITUAŢII DE RISC”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis,  conform Anexelor A şi B, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 44 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.C.G.M.B. nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” în vederea 

implementării în comun şi a finanţării „Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art.123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.163.628 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2015, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia 

Filantropică Metropolis,  conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6 vor duce la îndeplinire 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 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 45 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/


319 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de 

Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 233.748 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2015, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis,  conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea acordului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

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 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 46 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului “Centrul Comunitar Generatii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî 

cu privire la cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

şi fundaţia Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului de interes public 

"Centrul Comunitar Generaţii" 

- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
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care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 180.762 lei, din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2015, a proiectului  „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa 

Margareta a României, conform Anexelor A şi B,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 47 

Data: 16.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, 

a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.  165/28.11.2013 şi  H.C.L. 

Sector 6 nr. 174/11.12.2014; 

- H.C.G.M.B. nr. 65/2006 privind aprobarea cooperării între Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, cu Fundaţia „Sfânta Irina” în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului 

"Centrul de Îngrijiri Paliative Sf. Irina"; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) 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 derularea şi finanţarea, în limita sumei de 100.000 lei, din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2015, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta 

Irina”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 48 

Data: 16.02.2015 

 

 

 

 

 

 

*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 cofinanţării proiectelor POSDRU/175/2.1/S/151910 “Program de asistenţă 

antreprenorială pentru elevi” şi POSDRU/161/2.1/G/139191 – “Consiliere şi pregătire 

practică pentru primul loc de muncă” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 şi Raportul de 

specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu: 

- Hotârârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice 

nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”; 

- Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale şi Specifice; 

- Prezentele contracte de finanţare CNDIPT OI POSDRU nr. 2433/10.02.2015 şi CNDIPT OI 

POSDRU nr. 6565/09.05.2014; 

- Legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. j), precum şi art. 45. 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 aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2015, cofinanţarea  de 

47.215,37 lei de către Consiliul Local Sector 6 a proiectului POSDRU/175/2.1/S/151910-  “Program 

de asistenţă antreprenorială pentru elevi”, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului  care 

este de 2.360.768,68 lei.  



326 

 

 Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2015, cofinanţarea  de 

19.7290 lei de către Consiliul Local Sector 6 a proiectului POSDRU/161/2.1/G/139191 –“Consiliere 

şi pregătire practică pentru primul loc de muncă”, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a 

proiectului care este de 394.580 lei.  

 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectelor în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 4. Consiliul Local Sector 6 se angajează să respecte, pe durata pregătirii proiectelor şi a 

implementării acestora, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, 

nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 49 

Data: 16.02.2015 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii  

Nivelului de Serviciu A7 - Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7 - Randamentul 

Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr.15009168/20.01.2015 şi înregistrat laAMRSP cu nr. 139/20.01.2015; 

- Referatul nr. 263/05.02.2015 - privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7- 

Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ţinând cont de: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a llI-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune; 

- Raportul Comisiei de Experţi din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelului Standardului de Bază 

precum şi a unor măsuri privind îmbunătăţirea modalităţii de evaluare a NS A7; 

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 12 / 30.03.2006 - privind punerea în aplicare a 

recomandărilor şi Deciziei Comisiei de Experţi cu privire la Nivelul Standardului de Bază pentru Nivelul 

de Serviciu A7 - Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse; 

- HCGMB nr. 147/2006 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Concesiune 

nr.1239/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile art.1.4, cap.VIII din Actul Adiţional nr. 6 / 2009 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 358 / 2009; 

- prevederile art.17. Modificarea Nivelului de Serviciu „Volumul apei facturate ca procentaj din volumul 

apei produse" din Actul Adiţional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB nr. 

245/2013; 

 

Având în vedere: 

- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.29/2010 privind privind aprobarea tipurilor de Excluderi 

Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 1 /2011, nr. 

2/2012, nr. 2/2013 si nr.3/2014; 
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- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 10 /21.03.2014 pentru aprobarea Procedurii privind 

modalitatea de stabilire a volumelor furnizate şi nefacturate ce intră în calculul Nivelului de Serviciu A7-

Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art 14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 339 / 2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut aprobat prin 

HCGMB nr.112/ 2012. 

 

C O N S I L I U L   E X E C U T I V    A L    A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A7 -

Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă, pentru perioada 01.01.2014÷ 31.12.2014, 

prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de SC Apa Nova Bucureşti SA sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 

Certificare a Continuării Conformităţii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

  

Director Servicii Director Economic - Comercial 

Ciprian CĂRNUŢĂ Viorel APOSTOL 

  

 

 

Bucureşti 

Nr.2/9.02.2015 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

http://www.pmb.ro/

