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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. : 84 din 20.01.2015 

 

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

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

179/1/09.01.2015/DCST 90/13.01.2015; 

 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.ll 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 concursului de proiecte de 

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

publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, conform Anexei* la prezenta dispoziţie, 

care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.2 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi 

de soluţionare a contestaţiilor prevăzut la 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 pe 

http://www.pmb.ro/
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pagina de internet a instituţiei Circ&Variete Globus Bucureşti - www.circulglobus.ro , precum şi prin 

afişare la sediul acestora. 

 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism, Direcţia Juridic, Direcţia Generală 

Economică şi Circ&Variete Globus Bucureşti 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.circulglobus.ro/
http://www.pmb.ro/


5 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. :88 din 21.01.2015 

 

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI II ŞI III DIN DISPOZIŢIA PRIMAR GENERAL 

NR.1498/21.11.2014 - PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI  

ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI COMBATEREA POLEIULUI  

ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2014 -2015 

 

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

propune PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ŞI COMBATEREA 

POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI PENTRU IARNA 2014-2015; 

 În conformitate cu adresele Primăriei Sector 2 nr. 60955/15.10.2014, Primăriei Primăriei 

Sector 4 nr. 34940/06.10.2014, Primăriei Sector 5 nr. 26732/08.10.2014, adrese prin care au fost 

înaintate Programele de Măsuri şi Acţiuni ce urmează a se desfăşura pentru deszăpezirea şi 

combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti. 

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

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

utilităţi publice, republicată; 

 Potrivit art.59-69 din Ordinul nr.110/2007, Anexa 1 privind aprobarea Regulamentului - cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

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

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

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

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

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

Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa 2 a Dispoziţiei Primar General nr. 1498/21.11.2014 -privind 

Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în municipiul Bucureşti 

pentru iarna 2014-2015, cu includerea în Anexa II, la componenţa Grupei Tehnice, a 



6 

 

reponsabililor cu executarea programului de deszăpezire şi combatere polei pentru iarna 

2014-2015 efectuat de S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A pentru sectorul 5. 

 

 Art. 2. Se modifică Anexa 3 a Dispoziţiei Primar General nr. 1498/21.11.2014 -privind 

Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în municipiul Bucureşti 

pentru iarna 2014-2015, cu includerea în Anexa III, Ia programul de deszăpezire şi combaterea 

poleiului pentru iarna 2014-2015 S.C Compania Romprest Service SA, a programului de 

deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 pentru sectorul 5. 

 

 Art. 3. La nivelul Municipiului Bucureşti se va executa Programul de măsuri şi acţiuni 

privind deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015. 

 

 Art. 4. Pentru coordonarea şi supravegherea Programului de măsuri şi acţiuni menţionat la art. 

1, se constituie Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului, având componenţa 

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

Anexa 2* la prezenta Dispoziţie. 

 

 Art. 5 În vederea îndeplinirii atribuţiilor de coordonare, monitorizare şi control ce revin 

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

şi completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, Punerea în 

aplicare a Programului de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului 

pentru iarna 2014-2015 se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, 

către Primăriile Sectoarelor 1-6. 

 Participarea la Comandamentul de deszăpezire şi combaterea poleiului organizat la nivelul 

Primăriei Municipiului Bucureşti va fi asigurată reprezentanţi cu atribuţii specifice şi de decizie din 

cadrul Primăriilor sectoarelor 1-6, cât şi din partea operatorilor serviciului de salubrizare. 

 

 Art. 6. Programul de măsuri şi acţiuni privind deszăpezirea şi combaterea poleiului în 

Municipiul Bucureşti pentru iarna 2014-2015 cuprinde Programele de deszăpezire şi combaterea 

poleiului pentru iarna 2014-2015 executate de: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. 

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

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6, precum şi programele executate de R.A.T.B, R.A.D.E.T, S.C. METROREX 

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

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA 

CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR 

MEDICALE BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, societăţile comerciale ce îşi desfăşoară 
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activitatea pe raza Sectorului 5, prevăzute în Anexa 3*. 

 

 Art. 7. Programele de deszăpezire şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 executate 

de către: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP 

S.A, S.C. REBU S.A şi al S.C. URBAN S.A, pe arterele destinate traficului R.A.T.B. ( inclusiv 

pasajelor subterane şi supraterane atât cele destinate traficului auto cât şi cele pietonale) şi a celor 

pe care se află obiective sociale şi de interes public se aplică imediat de la declanşarea fenomenelor 

meteorologice specifice şi se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene, aceasta 

reprezentând URGENŢA 1. 

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

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

împreună cu societatea care efectuează deszăpezirea în sectorul respectiv. 

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

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

de deszăpezire. 

 

 Art. 8. Operatorii de salubrizare vor lua măsuri ca deszăpezirea şi combaterea poleiului pe 

arterele care fac legătura între arterele, menţionate la Art. 5, cu trafic R.A.T.B. şi arterele secundare 

să se realizeze în condiţiile URGENŢEI 1. 

 

 Art. 9. În cadrul URGENŢEI 1, imediat după declanşarea fenomenelor meteorologice specifice 

se vor lua măsuri de către toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei 

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

(sănătate, alimentaţie publică, învăţământ, asigurare energie electrică, termică, transport în comun, 

etc). 

 

 Art. 10. Deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru staţiile R.A.T.B şi refugiile pietonale ale 

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

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

prestaţii se realizează în cadrul URGENŢEI 1 şi se finalizează în maxim 2 ore de la încetarea 

fenomenelor meteorologice specifice. 

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

119/2010. 

 

 Art. 11 În termen de 5 zile de la promovarea prezentei Dispoziţii, R.A.T.B şi operatorii de 

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

pietonale ale staţiilor R.A.T.B, care vor fi supuse operaţiilor de deszăpezire şi combatere polei în 
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condiţiile art. 8. 

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

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

aferente acestora. 

 

 Art. 12. Imediat ce a fost finalizată intervenţia în cadrul URGENŢEI 1, conform art.5 şi art. 7, 

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. 

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

1, străzi care nu au fost cuprinse în programele de deszăpezire executate de către ADMINISTRAŢIA 

DOMENIULUI PUBLIC sector 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE 

URBANĂ sector 6. 

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

declanşarea ei. În situaţia în care fenomenele meteorologice specifice sunt foarte abundente sau 

durează foarte mult se va continua acţiunea de deszăpezire în cadrul Urgentei 1, simultan cu 

demararea acţiunii şi în Urgenţa 2. 

 

 Art. 13. Programul de deszăpezirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2014-2015 efectuat 

de către: Administaţia Domeniului Public Sector 2 şi Administaţia Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6, prevăzute în Anexa 3* se aplică pe arterele cu obiective sociale (altele decât cele 

incluse în programul efectuat de operatorul de salubrizare), imediat după declanşarea fenomenelor 

meteorologice specifice şi se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. Această 

intervenţie reprezintă URGENŢA 1. 

 

 Art. 14.În condiţiile URGENŢEI 1 se vor aplica şi programele: R.A.D.E.T, ADMINISTRAŢIA 

LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI 

CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 5, S.C. APA NOVA 

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

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR şi ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI. 

 

 Art. 15 Administraţia Străzilor va asigura deszăpezirea şi combaterea poleiului în toate 

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

va realiza în cadrul URGENŢEI 1. 

 

 Art. 16 Administraţia Străzilor şi R.A.T.B. vor interveni în cadrul Urgenţei 1 pentru 

îndepărtarea zăpezii depusă pe indicatoarele de semnalizare rutieră conform ariei de 

responsabilitate. 
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 Art. 17. În termen de 5 zile de la promovarea prezentei Dispoziţii, operatorii de salubrizare vor 

stabili cu exactitate lista arterelor din Urgenţa 1 şi lista arterelor din Urgenţa 2, astfel încât, în cadrul 

celor 2 urgenţe să fie cuprinse toate arterele din sector, urmând a fi comunicate Primăriei 

Municipiului Bucureşti. În cazul în care nu vor fi transmise listele cu arterele menţionate pentru 

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

incluse în Urgenţa 1. 

 

 Art. 18. Toţi operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor 

comunica Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, data şi ora declanşării precum şi 

data şi ora finalizării intervenţiilor în cadrul Urgenţelor 1 şi 2, sau a reluării acţiunilor Urgenţei 1 

respectiv Urgenţei 2 în cazul precipitaţiilor abundente sau de durată. 

 

 Art. 19. Operatorii care execută programe de deszăpezire şi combatere polei vor transmite 

Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice, după fiecare intervenţie, zilnic până la 

orele 8
30

 o copie a Registrului de Evidenţă a activităţilor de deszăpezire şi combatere polei, conform 

art. 60 Anexa I din H.C.G.M.B nr. 119/2010.  

De-asemenea vor fi comunicate obligatoriu, pe lângă cantităţile şi materialele utilizate, stocurile de 

materiale existente. 

 

 Art. 20. Operatorii de salubrizare vor încheia convenţii cu Administraţia Naţională de 

Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo. 

 

 Art. 21. Activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului devine operativă odată cu apariţia 

primelor fenomene meteorologice specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2014, şi va continua până la 

dispariţia fenomenelor specifice iernii, chiar dacă acestea se înregistrează după 15.03.2015. 

 

 Art. 22. Tratamentele preventive destinate combaterii poleiului se aplică în maxim 2 ore de la 

avertizarea meteorologică, începând cu pantele, rampele, podurile şi pasajele rutiere, apoi celelalte 

artere cu trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public şi social. 

 

 Art. 23. Îndepărtarea manuală a zăpezii se va executa cu prioritate după cum urmează: la 

treceri de pietoni, staţii şi refugii R.A.T.B, guri de scurgere, rigole. Această operaţie se va finaliza în 

termen de 10 ore de la terminarea URGENŢEI 1. 

 

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

operatorii de salubrizare, vor poziţiona utilajele specifice în locaţii uşor accesibile pe raza zonei de 

acţiune, iar în cazul rampelor şi pantelor, podurilor şi pasajelor auto în vecinătatea acestora, astfel 
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încât să se permită intervenţia rapidă pe programele de deszăpezire şi combatere polei. 

 

 Art. 25. Locaţiile menţionate la art. 22 vor fi cuprinse în programele de deszăpezire şi 

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

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

Bucureşti. 

 

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

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

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

prevederile art. 68 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 110/2007. 

 

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

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

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

art. 12 din H.C.G.M.B nr. 120/2010, fără a depozita această zăpadă pe carosabil sau pe gurile de 

canal. 

 

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

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

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

zăpadă pe carosabil sau pe gurile de canal. 

 

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

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

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

 

 Art. 30. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Dispoziţii, operatorii de 

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

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

listele cu arterele/trotuarele pentru care se execută programe de deszăpezire conform Cap.IV, Art. 

5, alin. 2, lit. g, din H.C.G.M.B. nr. 120/2010 şi trotuarele aferente azilelor de bătrâni, centrelor de 

copii, căminelor şi adăposturilor sociale, şcolilor speciale. În cazul netransmiterii acestor date în 

termenul stabilit, se va considera că responsabilitatea deszăpezirii şi combaterii poleiului acestora 

revine operatorilor de salubrizare. 

 

 Art. 31. În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se 
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va interveni cu utilaje de deszăpezire care vor acţiona în baterie formată de 3-5 utilaje specifice 

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

prioritate a zăpezii de pe arterele pe care se desfăşoară transportul în comun, intrările- ieşirile către 

Autostrada A1, Autostrada A2, DN1, etc şi a străzilor pe care se află instituţiile publice respectiv: 

şcoli, spitale, pieţe agroalimentare, staţii de salvare, unităţi de pompieri etc. Pentru a asigura 

circulaţia rutieră pe toată partea carosabilă, după încetarea fenomenelor meteorologice, se va 

acţiona pe toată platforma drumului, acţiune ce va beneficia de sprijinul Brigăzii Poliţiei Rutiere, al 

Poliţiei locale a Municipiului Bucureşti şi al Politiei locale a sectoarelor 1-6. 

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

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

Bucureşti şi a Poliţiei Locale a Sectoarelor 1-6. 

 

 Art. 32. Pentru punerea în aplicare a art.29, fiecare operator de salubrizare va stabili un 

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

spitale, etc). 

 

 Art. 33. Toate comunicările membrilor Comandamentului, Grupei Tehnice, operatorilor de 

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

regim de urgenţă, vor fi efectuate prin staţiile de emisie recepţie. 

 

 Art. 34. Operatorii de salubrizare care desfăşoară programele mai sus menţionate au obligaţia 

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

punctuale solicitate de echipajele de urgenţă (poliţie, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, 

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

 

 Art. 35. Operatorii de salubrizare au obligaţia de a asigura parcul auto astfel încât utilajele 

specifice să poată interveni simultan atât în condiţiile prevăzute de URGENŢA 1 cât şi în cele din 

URGENŢA 2. 

 

 Art. 36. Utilajele de deszăpezire şi combaterea poleiului aparţinând operatorilor care 

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

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

 

 Art. 37. Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare şi depozitare a zăpezii şi a gheţii se 

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

Urgenţa 1 pentru arterele prevăzute în cadrul Urgenţei 1. Pentru restul arterelor se operaţiunile se 

vor finalizează în maxim 8 ore de la terminarea URGENŢEI 2 - Aceste operaţii reprezintă ETAPA a 
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3-a de acţiune. 

  

 Art. 38. Administaţiile Domeniului Public (inclusiv toţi operatorii privaţi care prestează activităţi 

de amenajare şi refacere spaţii verzi de pe aliniamente stradale, parcuri şi grădini publice), 

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

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

2014-2015 un număr de tel verde care va funcţiona 24 de ore din 24, la care se vor prelua toate 

sesizările privind crengile şi copacii căzuţi pe carosabil sau spaţiul verde. 

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

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

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

Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 39. Verificarea la bazele de deszăpezire şi combaterea poleiului efectuată de către 

personalul din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice se va face conform Regulamentului din Anexa 4*. 

 

 Art. 40. Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 

Municipiului Bucureşti - Direcţia Control şi Direcţia Utilităţi Publice va verifica modul de respectare în 

teren a programelor de deszăpezire şi combaterea poleiului de la art. 3, întocmindu-se fişa de 

control, conform Anexei 5*. 

 

 Art. 41. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE, DIRECŢIA 

GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ ŞI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA 

CONTROL, PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1-6 - prin Direcţiile de Specialitate, POLIŢIA LOCALĂ a 

SECTOARELOR 1-6, S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., S.C. REBU S.A., S.C. 

SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL GRUP S.A., S.C. URBAN S.A., ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI 

PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ 

SECTOR 6, R.A.T.B., R.A.D.E.T., S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., S.C. APA NOVA 

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

ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, S.C. METROREX S.A, 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR, ADMINISTRŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE 

BUCUREŞTI vor duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Programul de deszăpezire şi combaterea 

poleiului. 

 

 Copii după prezenta Dispoziţie se vor transmite: Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii 

Publice, Direcţiei Utilităţi Publice şi SC Compania Romprest Service SA prin grija Direcţiei 

Administraţie Publică. 
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 Art. 42. - Anexele 1-5 fac parte din prezenta Dispoziţie. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General 

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 

 

Bucureşti 

Nr……………./……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014 

 

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

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic; 

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 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.780/19.12.2014 pentru  

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;  

Luând în considerare prevederile art. 58, alin. (1), lit. c) din  Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2014, în sumă de 11.260.041,60 lei. 

 

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Secretariat General, 

Audienţe, precum şi celelate servicii interesate din cadrul 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 09.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  1 

Data:  09.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015  

al SC CET GRIVIŢA SRL 

 

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

precum şi Raportul de specialitate întocmit de SC CET GRIVIŢA SRL; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

Luând în considerare art.58, alin.(1), lit.c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o partipaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC CET GRIVIŢA SRL, 

conform Anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL, 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 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   2 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  pprriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  șșii  aallee  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    

 

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

întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. I, pct. 14, litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea 

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1091/2014 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară 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. 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare,  aprobată cu 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 României 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. 220/11.12.2014 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 martie 2014 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 930, începând 

cu data de 01.01.2014, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, cu 

excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ”,  finanțat din bugetele 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; 
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Ținând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București nr.  

327/27.02.2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

3666/28.02.2014, prin care se comunică populația stabilă  în municipiul București și sectorul 1 al 

acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum și adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 

1793438/DGICIP/18.02.2014, înregistrată sub nr. 2823/18.02.2014, cu privire la stabilirea și 

comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe subunitatea administrativ teritorială 

sector 1, pentru anul 2014; 

Având în vedere adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului 

Municipiului București sub nr. 3588/27.02.2014 prin care Primăria Sectorului 1 a comunicat valoarea 

proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și 

perioadele de implementare; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014; 

Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anii 2014 

- 2015 ca urmare a restabilirii numărului maxim de posturi, în funcţie de realitatea concretă în cadrul 

subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al municipiului București; 

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

vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi 

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

În virtutea obligației Sectorului 1 al Municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

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

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

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

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

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

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

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; 
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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.  

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 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   3 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aderării Consiliului Local al Sectorului 1 la Asociaţia „Consiliul 

Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu – Guvernele Locale pentru Sustenabilitate” – 

ICLEI – Local Goverment For Sustainability 

 

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

specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

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 nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei Naţionale 

a României privind Schimbările Climatice 2013-2020, Obiectivul Strategic „Dezvoltarea unei strategii 

sectoriale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 277/27.11.2014 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la aderarea la 

Asociaţia „Consiliul Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu – Guvernele Locale pentru 

Sustenabilitate – ICLEI – Local Guvernaments for Sustainability”;   

Luând în considerare prevederile art.81, alin.(2), lit.p) din Legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă aderarea Consiliului Local al Sectorului 1 la Asociaţia „Consiliul 

Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu – Guvernele Locale pentru Sustenabilitate – ICLEI – 

Local Guvernaments for Sustainability”. 

 



25 

 

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

Local al Sectorului 1, acordul de aderare, precum şi orice alte înscrisuri necesare în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii. 

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Management 

Economic, Agenţia pentru Eficienţă Energetică 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 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   4 

Data:  27.01.2015 
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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. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2015-2016; 

Luând act de adresa Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 nr. 314/08.01.2015, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 562/09.01.2015 prin care solicită aprobarea 

funcţionării instituţiei de învăţământ în anul şcolar 2015-2016 cu un efectiv de 85 de copii şi elevi, 

propus prin proiectul planului de şcolarizare; 

Luând în considerare adresa Liceului Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” nr. 

1065/15.12.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34062/19.12.2014 prin care 

solicită funcţionarea claselor pregătitoare în locaţia din str. Sfântul Constantin nr. 6, aparţinând 

Grădiniţei nr. 285 (Grădiniţei nr. 206 după comasare); 

Văzând: 

a) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M2295/31774/31775/10.12.2014 înaintată Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 25099/10.12.2014; 

b) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M2295/31774/31775/17.12.2014 înaintată Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 25536/18.12.2014; 

c) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M50/517/495/12.01.2015 înaintată Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 350/12.01.2015; 

d) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M79/562/14.01.2015 înaintată Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 463/14.01.2015; 
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În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2015-2016, astfel cum a fost 

transmis prin adresa nr. 25099/25536/350/463/15.01.2015, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 

1 cu nr. 1207/15.01.2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Începând cu anul şcolar 2015-2016, Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 va 

funcţiona cu personalitate juridică sub efectiv, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(3) din 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Începând cu anul şcolar 2015-2016, locaţia din Sf. Constantin nr. 6, Sector 1 aparţinând 

Grădiniţei nr. 206 va fi arondată Liceului Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”.  

Art.3. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 se modifică, 

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

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 

rămân nemodificate. 

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

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

data de 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   5 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi 

efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  

cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015  

 

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.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1091/2014 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată;  

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 Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2015, în vederea 

efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social din sectorul 1, conform Anexei nr.1, 

care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 vor presta acţiuni sau lucrări de interes local 

în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu Planul menţionat la art.1 

Art.3. Calculul numărului de ore va  fi făcut de către responsabilul de caz din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în baza Dispoziţiilor Primarului 

Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalulare a cuantumului ajutorului social, conform formulei:  
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Cuantumul ajutorului social X 168,66 

975 

Unde :  

 cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare pentru numărul de membri ai familiei 

beneficiare ; 

 168,66 reprezintă numărul mediu de ore aferent salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată; 

 975 reprezintă salariul minim brut pe economie .  

  

Art.4. Administraţia Domeniului Public Sector 1 are obligaţia:   

a) să repartizeze persoanele pe categorii de activităţi; la repartizarea persoanelor pe categorii 

de activităţi se va ţine seama, în măsura posibilităţilor, de pregătirea profesională a acestora, de 

costituţia fizică şi de restricţiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin acte 

medicale ; 

b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la art.28, alin.(2), lit.a) din Hotărârea Guvernului 

României nr. 50/2011 într-un Registru; 

c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 

d) să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 pe data de 25 a fiecarei luni.  

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Domeniului Public 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 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   6 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, pe linia furnizării de date din 

Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

 

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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de adresa nr. 3486254/06.01.2015 a Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.1094/12.01.2015; 

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 Protocolului de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul 

naţional de evidenţă a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin 
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date, 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, Protocolul de colaborare menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

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 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   7 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării destinaţiei spaţiului situat la parterul Pavilionului “ Bucătărie” 

din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, aflat în administrarea  

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 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare unele dispoziţii ale Codului civil, cuprinse în Titlul VI-Proprietatea 

Publică; 

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 adresa  MC&C Management, Consulting, and Construction SRL, înregistrată 

la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 2707/20.01.2015; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), 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 aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului situat la parterul Pavilionului “Bucătărie” din 

cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, aflat în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, funcţional la adresa din Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Spaţiul menţionat la art. 1 va fi destinat organizării casieriei, Centrului de comandă 

pentru situaţii de urgenţă, sală de aşteptare, arhivă. 

 

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 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   8 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  

nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în 

cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea 

costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, 

aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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 modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

201/16.12.2013, după cum urmează:  

 

 pentru serviciile prestate în cadrul Atelierului Spălătorie Textilă, se modifică 

următoarele costuri de comercializare: 
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Nr. crt. Denumire serviciu Noul preț  

1. Spălare şi uscare per 1 kg 4,50 lei 

2.    Călcare la calandru per 1 kg 2,00 lei 

3. Călcare cu fierul per  1 kg 5,00 lei 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013 rămân 

nemodificate. 

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 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

Nr.:   9 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, 

a spaţiului în suprafaţă de 871,27 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, 

cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către ONPHR,  

Asociaţia Viaţă Independentă, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia,  

în scopul continuării Proiectului „Centrul Comunitar Daniel Vasilescu” 

 

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 pentru 

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

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

Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea 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 Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 19/24.02.2005 privind aprobarea 

transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului în suprafaţă de 

871,27 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către ONPHR, SNHFR, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia, 

în scopul continuării Proiectului „Centrul Comunitar Daniel Vasilescu”; 

Ţinând seama de solicitarea formulată de CENTRAS, Asociaţia Pro Democraţia, ONPHR şi 

Asociaţia Viaţă Independentă, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 sub nr. 2896/21.01.2015, însoţită de Raportul asupra activităţii parteneriatului în 

Proiectul „Centrul Comunitar Daniel Vasilescu”; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.n), art.115, alin.(1), lit.b) şi ale art.124 

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 transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a 

spaţiului în suprafaţă de 871,27 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu 

sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către ONPHR, Asociaţia Viaţă 

Independentă, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia, în scopul continuării Proiectului „Centrul 

Comunitar Daniel Vasilescu”.  

Art.2. Schimbarea destinaţiei spaţiului transmis în folosinţă gratuită atrage încetarea de drept 

a efectelor prezentei hotărâri. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1 şi ONPHR, 

Asociaţia Viaţă Independentă, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia vor încheia contracte de 

comodat asupra spaţiului transmis în folosinţă gratuită, fiind împuternicit Directorul General al 

instituţiei să semneze contractele menţionate. 

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

Protecţia Copilului Sector 1, ONPHR, Asociaţia Viaţă Independentă, CENTRAS,  Asociaţia Pro 

Democraţia 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 27.01.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   10 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliul de administrație la Şcoala Primară Liberă 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 adresa Asociaţiei Christophori International, fondator al Şcolii Primare Libere 

Waldorf, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 1570/20.01.2015; 

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 numește doamna ADRIANA LARISA ANTIPA reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 1  în Consiliul de administrație la Şcoala Primară Liberă Waldorf, situată în str. 

Scărlătescu nr.50, sector 1, București.  
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Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Şcoala Primară Liberă 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 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   11 

Data:  27.01.2015 



40 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea raportului privind încetarea contractului de concesiune  

nr.2983/03.07.2009 pentru terenul în suprafaţă de 1913.85 mp, 

 situat în B-dul Aerogării, nr. 29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei) 

 

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

întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 1; 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a 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 României  nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/24.03.2009 

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică, prin negociere directă a unui teren în suprafaţă 

de 1913.85 mp, situat în B-dul Aerogării, nr. 29, sector 1, nr. cadastral 2511 (Piaţa Aviaţiei) către SC 

Immobiliare Bucarest SRL; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/11.12.2014 pentru 

constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009; 

Având în vedere Contractul de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009, încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 în calitate de concedent şi SC Immobiliare Bucarest SRL în calitate de 

concesionar; 

Ţinând seama de Raportul nr. 49/16.01.2015 privind concluzile comisiei de analiză a 

contractului de concesiune nr.2983/03.07.2009, prin care s-a constatat faptul că existenţa climatului 

economic devaforabil face imposibilă realizarea investiţiei de către concesionarul SC Immobiliare 

Bucarest SRL. 
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În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile 

art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se ia act de concluziile Raportului comisiei de analiză a contractului de concesiune nr. 

2983/03.07.2009 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC Immobiliare Bucarest SRL 

pentru terenul în suprafaţă de 1913.85 mp, situat în B-dul Aerogării, nr. 29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei). 

 

Art.2. Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009. 

 

Art.3. Se mandatează directorul general al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să semneze 

acordul de reziliere al contractului şi toate actele necesare preluării terenului ce a făcut obiectul 

contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009. 

 

Art.4. Se mandatează directorul general al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să administreze 

terenul ce a făcut obiectul contractului de concesiune. 

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor 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 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   12 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 

transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

Văzând:  

1. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2068 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD1, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87774/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

2. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2069 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD2, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87775/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

3. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2070 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD3, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87776/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

4. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2071 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD4, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87777/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 
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5. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2072 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD5, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87778/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

6. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2073 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD6, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87779/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

7. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2074 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD7, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87780/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

8. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2075 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD8, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87781/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

9. actul de apartamentare autentificat sub nr. 2076 din 11 decembrie 2014 de către Societatea 

Profesională Notarială „Aequitas”, având ca obiect blocul OD9, situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 3-5, 

intabulat cu încheierea nr. 87782/17.12.2014 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1; 

Luând în considerare punctul 1 al Deciziei nr. 142/24.11.2014 a Curţii de Conturi a României – 

Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti încheiată în urma acţiunii de audit financiar asupra 

situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2014, prin care se dispune transferul valorii blocurilor 

de locuinţe sociale din Cartierul Odăi către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se ia act de finalizarea operaţiunilor cadastrale şi notariale de dezmembrare a terenului 

şi construcţiilor aflate în administarea Consiliului Local al Sectorului 1, situate în Şos. Odăi nr. 3-5, 

Sector 1. 
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Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, blocurile de locuinţe şi terenurile aferente din Şos. 

Odăi nr. 3-5, Sector 1, având datele de identificare potrivit Anexelor nr. 1-9 ale prezentei hotărâri vor 

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

Art.3. Predarea, respectiv primirea imobilelor menţionate la art. 2 se vor realiza pe bază de 

protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în termen de maximum 120 de zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Odată cu predarea bunurilor menţionate la art. 2 se vor preda către Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 contractele de închiriere având ca obiect 

apartamentele cu destinaţie socială atribuite de către comisia de specialitate constituită la nivelul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

Art.5. Se mandatează Primarul sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate 

comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilelor menţionate în Anexa nr. 1 a prezentei 

hotărâri. 

Art.6. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Direcţia Utilităţi Publice, 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 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   13 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/11.12.2014, poz.5, 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive  

pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București 

PUD Șos. Odăi nr.147A 

  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de către Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Direcția Juridică 

și Resurse Umane; 

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

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

Sectorului 1; 

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

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu dispozitiile art. 56
1 

din
 
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și 

urbanismului, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.1 alin.(6) din Legea nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de nota internă a Biroului Reglementări Urbanistice și Arhivă nr. 32/14.01.2015 

înregistrată la Direcția Juridică și Resurse Umane cu nr. M82/15.01.2015; 

Luând act de adresa Poliției Locale Sector 1 – Direcția Inspecție – Serviciul Disciplină în 

Construcții și Afișaj Stradal nr. 2407/04.12.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

327/07.01.2015; 

Văzând procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor Seria A nr. 0001505 din 

data de 27.11.2014 încheiat de către Ioniță Gabriela – polițist local; 

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

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 
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Art. 1. - Se revocă parțial Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/11.12.2014, poz. 

5, privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului 

București – Șos. Odăi nr. 147A. 

 

Art. 2. - Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, 

Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   14 

Data:  27.01.2015 
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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. 2/23.01.2015 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. 20/14/18.11.2014, nr. 1/21/13.01.2015, nr. 1/23/13.01.2015, nr. 

1/24/13.01.2015, nr. 1/25/13.01.2015, nr. 1/26/13.01.2015  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 Reţele - PMB 

Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;  

- Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

- Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului 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, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine 6 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 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   15 

Data:  27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 105,66 

mp situat în Bucureşti, str. Pajura nr. 13, Sector 1, în administrarea Poliţiei Locale Sector 1  

 

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 General al Municipiului Bucureşti nr. 

201/17.02.2002 privind transmiterea unui spaţiu din administarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea funcţionării unor servicii de 

interes local, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 279/2002;  

Având în vedere: 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/12.12.2002 privind transmiterea în 

administarea Cantinei Centrale de Ajutor Social a unei suprafeţe de cca. 500 mp din spaţiul cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Pajura nr. 13, Sector 1; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/25.02.2010 privind revocarea dreptului de 

administrare al Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă situat în str. Pajura nr. 13, Sector 1, Bucureşti; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 43/16.03.2010 privind aprobarea încheierii 

Convenţiei de Colaborare între C.N. Poşta Română S.A. – Direcţia Regională de Poştă Bucureşti şi 

Consiliul Local al Sectorului 1; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/05.04.2011 privind transmiterea spaţiului cu 

altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 992,48 mp şi teren aferent în suprafaţă de 

250,76 mp, situat în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, sector 1, în administrarea Poliţiei Locale a 

Sectorului 1; 

Luând în considerare adresa Poliţiei Locale a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

nr.1114/22.01.2015 , înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.1941/23.01.2015; 

Pentru o administrare cât mai judicioasă a imobilului situat în str. Pajura nr. 13, în condiţiile în 

care Poliţia Locală Sector 1 deţine în administrare restul imobilului; 
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În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. Se aprobă transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă 

de 105,66 mp, situat în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, Sector 1 în administrarea Poliţiei Locale Sector 

1. 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, Poliţia Locală a Sectorului 1 va prelua şi Convenţia 

de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 şi C.N. Poşta Română S.A. – Direcţia 

Regională de Poştă Bucureşti. 

Art.3. Poliţia Locală Sector 1 nu va schimba destinaţia spaţiului transmis în administrare, 

respectiv funcţionarea unor servicii publice de interes local. 

Art.4. Predarea, respectiv primirea spaţiului menţionat la art. 1 se vor realiza pe bază de 

protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 

1, în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate 

comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului menţionat la art. 1. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice, Poliţia 

Locală 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 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 16 

Data: 27.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de închiriere 

nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 129/28.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, 

sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014 prin care s-a  

aprobat încheierea contractului de închiriere nr. 1182/03.09.2014 pentru imobilul din str. G-ral 

Christian Tell nr. 22, Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și 

a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe, modificat și completat prin Actul Adițional 

nr. 1/03.10.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/25.09.2014; 

Luând în considerare adresa transmisă prin e-mail în data de 05.12.2014, înregistrat la 

registratura Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1 cu nr. 18506/09.12.2014 prin care S.C. PRACTIC S.A. a înaintat propunerea de încheiere a 

unui act adițional la contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, cu mențiunile convenite de părți; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 

1182/03.09.2014, aprobat prin H.C.L. nr. 129/28.08.2014, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuternicește doamna Popa Cristina, Director al Colegiului German Goethe, să 

semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adițional menționat la art. 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, Directorul Colegiului German Goethe şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

 

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

data de 27.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:   17 

Data:  27.01.2015 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea HCL 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 și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.01.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL 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 și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 4885/03.12.2014 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 de specialitate nr. 259/06.01.2015 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme 

de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României 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; 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/
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 - 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. 107655/18.12.2013 emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special  liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2014 - 2015; 

 - Avizul Conform nr. 28439/17.12.2013 transmis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 pentru anul 2014 - 2015; 

 - Avizele Conform nr. 1468/2014, nr. 2386/2014, nr. 5628/2014 şi nr. 5280/2014, nr. 

18619/2014, nr. 21166/2014, nr. 21682, 22258/2014, nr. 24057/2014 transmise de către 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea reţelei 

şcolare pentru anul 2014 - 2015;  

 - Avizul nr. 1/25.04.2014 transmis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat atribuirea şi schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I (1) 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, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

87/2014, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

         (2) Anexa conține un număr de 3 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 
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Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

87/2014, rămân aplicabile. 

 

 Art.IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.1 

Bucureşti,12.01.2015  
 
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti http://www.pmb.ro/ 

 
 

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

12.01.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 



57 

 

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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 

2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al 

Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.01.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea 

excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2014; 

 Analizând: 

 - Raportul întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordinul MFP nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2014; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului 

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea 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.I Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 47.072.369.59 lei, înregistrat la 

31.12.2014. 

 

 Art.II Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 250.991.029,48 lei ca sursă de 

finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2015. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.2 

Bucureşti, 12.01.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

12.01.2015  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 unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.01.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism 

pe terenuri situate în  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 135/05.01.2015 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism 

menţionate în Anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în baza consultării în 

cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în Anexa 

prezentei hotărâri; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea 

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Ministrului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 835/30.05.2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind actualizarea Regulamentului 

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

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 
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Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”; 

 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. e) şi art. 81 alin. (2) lit. i) din 

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

ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cuprinzând în total 4 poziţii. 

          (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

          (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

          (2) Anexa se comunică instituțiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.3 

Bucureşti,12.01.2015  
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti http://www.pmb.ro/ 
 

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

12.01.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului din București, str. Vasile Lascăr nr. 199,  

Sector 2, transmis prin H.C.L. Sector 2 nr. 32/2010, modificată și completată prin H.C.L.  

Sector 2 nr. 7/2013 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.01.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului din 

București, str. Vasile Lascăr nr. 199, Sector 2, transmis prin H.C.L. Sector 2 nr. 32/2010, modificată 

și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 7/2013; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 790/08.01.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 779/08.01.2015 al Direcţiei Urbanism, Cadastru și Gestionare 

Teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 259/2003 privind reglementarea 

unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ce se transmit în administrarea Consiliului 

Local Sector 2 Bucureşti, precum şi modificarea H.C.G.M.B. nr. 179/2002 şi nr. 298/2002;  

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2009 privind dizolvarea S.C Economat Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4),  precum şi art. 123 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia  publică locale 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) Pe data prezentei, încetează dreptul de administrare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului din București, str. Vasile Lascăr nr. 

199, Sector 2 (subsol + parter) în suprafață de 139 m.p. 

            (2) Consiliul Local Sector 2 va întreprinde demersuri în vederea preluării spațiului de 

către Consiliul General al Municipiului București. 

 

 Art.2 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 7/2013, se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.4 

Bucureşti,12.01.2015  
 
 

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

12.01.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 



63 

 

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 solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul  

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

statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al  

Sectorului 2 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.01.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru 

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

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

Sectorului 2 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 659/08.01.2015 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

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

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 838/09.01.2015 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 714/14.07.2010 privind schimbarea dreptului de administrare a unei 

părţi dintr-un mobil aflat în proprietatea publică a statului; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 107/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în 

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

Municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 103/2010 privind aprobarea preluării unei părţi 

din imobilul situat în str. Fabrica de Glucoză nr. 2 – 4 aflat în  domeniul public al statului, din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în  administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 116/2010 privind transmiterea în folosinţă 

gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unei părţi dintr-un imobil situat în Bucureşti, str. 
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Fabrica de Glucoză nr. 2 – 4 (fostă nr. 1), Sector 2, în vederea realizării de locuinţe pentru tineri şi 

locuinţe sociale pentru persoanele evacuate din locuinţe retrocedate; 

 

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

administraţia  publică locale 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 solicită Guvernului României trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, 

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

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

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în vederea atragerii de investiţii pentru realizarea de 

locuinţe și dotări aferente. 

           (2) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se obligă să transmită un 

procent, stabilit prin hotărâre de guvern, din numărul total de locuințe construite către Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi pentru Serviciul Român de Informaţii. 

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

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată  

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                    

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.5 

Bucureşti,12.01.2015  
 
*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti http://www.pmb.ro/ 

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

12.01.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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Hotărârea nr. 11din 29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea imobil-clinică medicală S+P+1 E, pentru teren domeniu public aflat în administrarea Spitalului Clinic de 

Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, în suprafaţă de 175013 mp., situat în ŞOS. BERCENI nr.10, sector 4…….. 
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Hotărârea nr. 12 din 29.01.2015 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de 

întreţinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1………………………………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 13din 29.01.2015 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de 
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Hotărârea nr. 14 din 29.01.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de 

parcare de reşedinţă situate pe raza administrativă a Sectorului 4 şi sancţionarea proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor 

de vehicule/autovehicule expuse spre vânzare/închiriere, pe domeniul public şi privat aparţinând Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 15 din 29.01.2015 privind tarifele pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în 

administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4……………………………………………………………….. 
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92 
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Regulamentului de Organizare şi Funcţionare………………………………………………………………………………... 
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Hotărârea nr. 19 din 29.01.2015 privind transferul „Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna” 

şi a terenului aferent în suprafață de 265 m² din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 …………………………………………………. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2014 

 

 Având în vedere, 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr P.4.1/ 19/ 06.01.2015 privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr 1780/ 19.12.2014 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 

941/ 22.12.2014; 

 

 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: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2014, în 

sumă de 5.155.083,92 lei, din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2014. 

 

 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de 

Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și comunicate 

de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente – Electoral. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

08.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.1/08.01.2015 
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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 încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând act de extrasul din registrul de deces – pentru uz oficial, nr. 180/15.01.2015 eliberat de 

Serviciul Stare Civilă sector 4; 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 8/21.01.2015; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.9 alin.2 lit ”i” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din 

cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al doamnei NAE ANCA MARIA, precum şi vacantarea acestui 

loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.2/29.01.2015 
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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 

Decembrie 2014, 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./ 

1131/ 15.12.2014 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: 13.12.2014, 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 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.3/29.01.2015 
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Anexă 

 

  
la HCLS4 nr. 3/29.01.2015 

 

      

 
                                                L I S T A 

   

 
Persoanelor care au obţinut Atestatul de Administrator  

 
Imobile în urma susţinerii examenului  

 

 

                                   Din: 13.12.2014 
  

  

   
  

  Nr.  Nume  Seria  Certificat   
 Crt. Prenume  Atest. Nr. Data 
 

1 CREŢU ROBERT SILVIAN 57 1.380 13.12.2014 
 

2 DESPA MIHAELA-MARIA 57 1,381 13.12.2014 
 

3 DIACONU MARIA MAGDALENA 57 1,382 13.12.2014 
 

4 DÎRZU CĂTĂLIN ALEXANDRU 57 1.383 13.12.2014 
 

5 DUCUȚĂ IRINA IULIANA 57 1.384 13.12.2014 
 

6 DULEA GHEORGHE 57 1.385 13.12.2014 
 

7 DIUMITRU NICOLAE 57 1.386 13.12.2014 
 

8 GHEORGHIȚĂ SIMONA MARIA 57 1.387 13.12.2014 
 

9 IANOȘ MARIAN 57 1.388 13.12.2014 
 

10 LUPAȘCU GEORGETA DANIELA 57 1.389 13.12.2014 
 

11 MARIN IONEL 57 1.390 13.12.2014 
 

12 MOISE CARMEN SANDA 57 1.391 13.12.2014 
 

13 MOTOCEA FLORINA MARILENA 57 1.392 13.12.2014 
 

14 NACU ECATERINA 57 1.393 13.12.2014 
 

15 NICU MARETA 57 1.394 13.12.2014 
 

16 NICULAE CHEORGHE 57 1.395 13.12.2014 
 

17 PETRE GEORGETA 57 1.396 13.12.2014 
 

18 RESMERIȚĂ VERONICA 57 1.397 13.12.2014 
 

19 SĂNDULESCU ELENA RALUCA 57 1.398 13.12.2014 
 

20 SCORȚEA TEODORA 57 1.399 13.12.2014 
 

21 SERAFINI ADINA MIHAELA 57 1.400 13.12.2014 
 

22 SUCIU SIMONA JANINE 57 1.401 13.12.2014 
 

 
  

 
    

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

      
Veronica TOMA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea de către Consiliul Local Sector 4, Poliţiei Locale Sector 4, a unui teren în 

suprafaţă de 6000 m
2
, ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti, situat în 

Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 Bucureşti, întrunit în şedinţă ordinară: 

 - văzând expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate 

întocmit de către Poliţia Locală Sector 4 nr.605/14.01.2015, 

 - În baza legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 - Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - în baza art.45 alin. (3) şi art.81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. (1) Începând cu data prezentei se aprobă atribuirea pe o durată de 5 (cinci) ani, în folosinţă 

gratuită, Poliţiei Locale Sector 4, cu sediul în Aleea Ciceu, nr. 12, sector 4, a terenului din domeniul 

public al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4, în suprafaţă de 6000 

m
2
, situat în Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4. 

            (2). Terenul menţionat la alineatul 1 va fi folosit în vederea aplicării dispoziţiilor legii nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, referitor la 

autovehiculele fără stăpân/abandonate pe domeniul public, cât şi a acelora care sunt parcate 

neregulamentar.   

Art. 2. Poliţia Locală Sector 4 va asigura întreţinerea corespunzătoare a imobilului-teren. 

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

între Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, în calitate de Executiv al Consiliului Local Sector 4 şi 

Poliţia Locală Sector 4 . 

Art. 4 Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/15.12.2014. 

Art.5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.4/29.01.2015 
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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 modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de Specialitate cu 

nr. 6/19.01.2015 întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Luând act de  rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând seama de adresele Poliţiei Sector 4, nr. 1839879/2013 şi 1435418/2014 şi luând în 

considerare dispoziţiile art. 104 din Legea 272/2004 privind Protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, coroborate cu prevederile cuprinde la art. 4, alin. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului României 

nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului; 

 În temeiul prevederilor 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 

  

  Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se modifică componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului 

sector 4, prin înlocuirea, în calitate de membru – reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Poliţie 

Sector 4 – a d-lui Mircea Marian Dorel Prunoiu cu d-na Niţă Andreea- Denisa, în aceiaşi calitate.  

 Art.2. Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4, ramâne aceeaşi aşa cum a 

fost stabilită prin hotărârile anterioare. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreuna cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 şi persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.5/29.01.2015 
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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 modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de  

Specialitate al Primarului Sectorului 4 Bucureşti 

 

 Având în vedere:  

- Nota de Fundamentare a Direcţiei Resurse Umane nr. P.9/38/20.01.2015,  

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind 

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

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexele nr.1 şi nr. 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 4 poate transforma posturile fără a afecta fondul de salarii.  

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Serviciul Resurse Umane, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.6/29.01.2015 
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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 reorganizarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 şi aprobarea 

Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei de Administrare a Pietelor Sectorul nr. 217/ 19.01.2015; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. e) si h) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă reorganizarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 sub denumirea de 

Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4. 

 Art.2 Se aprobă Organigrama, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, conform anexelor nr.1, 2 

şi 3. 

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

 Art.4. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale 

Sector 4 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 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.7/29.01.2015 

 

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 transmiterea terenului în suprafaţă de 1147 m
2
 situat în Bucureşti la intersecţia dintre 

şos. Giurgiului şi str. Toporaşi, Sector 4, din administrarea Direcţiei de Administrare a 

Pieţelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 cu nr. 5532/10.12.2014; 

 Având în vedere rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011 privind 

transmiterea terenului în suprafaţă de 1147 m
2 

situat în Bucureşti la intersecţia dintre şos. Giurgiului 

şi str. Toporaşi, sector 4, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Direcţiei 

de Administrare a Pieţelor Sector 4 în vederea organizării unui târg social; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 102/30.05.2013 privind 

desfiinţarea târgului social înfiinţat în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

90/30.06.2011 prin care s-a transmis terenul în suprafaţă de 1147 m
2 

situat în Bucureşti la 

intersecţia dintre şos. Giurgiului şi str. Toporaşi, sector 4, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 4 în administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3, si art. 81 alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă transmiterea din administrarea Direcţiei de 

Administrare a Pieţelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenului în 

suprafaţă de 1147 mp. situat în Bucureşti la intersecţia dintre şos. Giurgiului şi str.Toporaşi, Sector 

4, aşa cum este descris în anexa de la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 90/30.06.2011. 

 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 şi 

aparatul de specialitate Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

compeţentelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.8/29.01.2015 
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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 transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăşoară activitatea  

,,Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare,, 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraţie Referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenjarea 

Teritoriului- Arhitectul Şef al Sectorului 4 nr.21/19.01.2015; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.14 și 16 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile art.45 alin.(3) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. „j” și alin.(4) din 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea dreptului de administrare a terenului în suprafaţă de 34 495 mp, 

amplasat în Şoseaua Berceni nr. 10, sector 4, Bucureşti de la Spitalul Clinic de Psihiatrie,, Prof. Dr. 

Alexandru Obregia,, la ,,Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare,, conform anexelor 

1 şi 2, care fac parte integrantă din această hotărâre. 

 

Art. 2. Restul terenului ramâne în administrarea Spitalului Clinic de Psihiatrie ,,Prof. Dr. 

Alexandru Obregia,, (anexa 2) 

  

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Spitalului Clinic de Psihiatrie ,,Prof. Dr. 

Alexandru Obregia,, şi ,,Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare,, 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 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.9/29.01.2015 
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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 schimbarea denumirii Centrului Cultural pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu” în 

Centrul Cultural European pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ şi aprobarea  

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

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr. 

91/27.01.2015 întocmit de Centrul Cultural pentru Unesco ,,Nicolae Bălcescu”; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Cu data prezentei, se aprobă schimbarea denumirii Centrului Cultural pentru UNESCO 

,,Nicolae Bălcescu” în Centrul Cultural European pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu”, instituţie 

publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 4, cu sediul în Bucureşti, str. 11 Iunie nr.41, sector 4. 

 

 Art. 2. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Centrului Cultural European pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu”, conform anexelor 

I, II şi III.  

 Cu data prezentei se abrogă anexele I, II si III din H.C.L. S4 nr. 71/30.05.2014. 

 

 Art. 3. Directorul Centrului Cultural European pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu”, va 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 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.10/29.01.2015 

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil-clinică medicală S+P+1 E, pentru teren domeniu public aflat în administrarea Spitalului 

Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, în suprafaţă de 175013 mp., situat în ŞOS. 

BERCENI nr.10, sector 4 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcţiune imobil –clinica medicală, pe un teren 

situat în Şos. Berceni nr.10. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate publică în 

administrarea Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, în suprafaţă de 175013 mp. 

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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    (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.11/29.01.2015 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de 

întreţinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. D7/210/20.01.2015 al Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă nr.1 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, 

precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 33 alin.(1) din HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Pentru anul 2015, la Centrul de Asistenta şi Îngrijire nr.1, costul mediu lunar al 

cheltuielilor de întreţinere al unui asistat – insclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 4831,98 

lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1a), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere – fără 

medicamente – se stabileşte la suma de 4659,70 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. 1b). 

 Art.2. Contribuţia de întreţinere a unui asistat în Centrul de Asistenţă şi Îngrijire nr.1, pentru 

anul 2015, se stabileşte la suma de 2462,01 lei, calculată potrivit Anexei nr. 2. 

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

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Centrul de îngrijire şi Asistenţă nr.1 din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.12/29.01.2015 
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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 costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de 

întreţinere din Centrul Medico Social ,,Sfântul Andrei’’ 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. D5/97/16.01.2015 al Centrului Medico Social 

,,Sfântul Andrei’’, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 

4, precum şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile HGR nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologieii de 

stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Pentru anul 2015, la Centrul Medico Social ,,Sfantul Andrei’’, contribuţia de întreţinere 

lunară se stabileşte la suma de 1.048 lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr.1. 

 Art.2. Costul mediul lunar al cheltuielilor de întreţinere al unui asistat în Centrul Medico Social 

,,Sfântul Andrei’’, pentru anul 2015, se stabileşte la suma de 2.278 lei, calculată potrivit Anexei nr.2. 

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

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Centrul Medico Social ,,Sfântul Andrei’’ din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 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 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.13/29.01.2015 
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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 Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de parcare de 

reşedinţă situate pe raza administrativă a Sectorului 4 şi sancţionarea 

proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor de vehicule/autovehicule expuse spre 

vânzare/închiriere, pe domeniul public şi privat aparţinând Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 Bucureşti, întrunit în şedinţă ordinară: 

 - văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al Poliţiei 

Locale Sector 4 nr. 1232/22.01.2015; 

 - luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - având în vedere prevederile Legii nr.155/2010, privind poliţia locală; 

 - luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

 - conform prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, 

precum şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 

71/2002 ; 

 - în baza art.45 alin. (1) şi art.81 alin.2 lit. f, j din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul privind exploatarea şi utilizarea 

locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza administrativă a Sectorului 4 Bucureşti şi procedura 

de sancţionare a proprietarilor/utilizatorilor/deţinătorilor de autovehicule expuse spre 

vânzare/închiriere, pe domeniul public şi privat aparţinând Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 4 şi cu celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al Primarului Sector 4, vor 

duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.14/29.01.2015 
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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 tarifele pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în  

administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sectorul nr.244/22.01.2015; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispozitiilor H.G. nr. 348/2004, modificată şi completată, privind exercitarea comerţului 

cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice; 

 În temeiul art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi a art. 282 

din Legea nr.571/2003-Codul fiscal al României; 

 Ţinând cont de dispoziţiile H.C.G.M.B nr.239/24.09.2001 referitoare la unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare; 

 În temeiul art.19 si 20 alin.2 lit.d) din O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. d) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă majorarea tarifelor pentru serviciile prestate şi 

utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4 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 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.15/29.01.2015 
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ANEXA 

LA HCLS4 NR. 15/29.01.2015 

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ŞI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC AFLAT ÎN 

ADMINISTRAREA DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR SECTOR 4 

 

Nr. 

crt. 

Modul de utilizare a structurilor de 

vanzare şi a serviciilor prestate 

U.M. Taxa în lei 

1. Tarabă pentru agenţi economici-1m buc/zi 

buc/lună 

18.5 

550.5 

2. Tarabă pentru agenţi economici-1,2 m buc/zi 

buc/lună 

21,5  

640,5  

3.  Tarabă pentru agenţi economici-1,5 m buc/zi 

buc/lună 

25  

750  

4. Tarabă pentru producători 1 m buc/zi 

 

10  

5. Tarabă pentru producători 1,2 m buc/zi 

 

15  

6. Tarabă pentru producători 1,5 m buc/zi 

 

18 

7. Rezervare tarabă de către producătorii 

agricoli 

buc/lună 100 

8. Vitrină cu cântar electronic destinată 

comercializării laptelui şi produselor 

lactate (pentru producători individuali) 

Buc/zi 25 

9. Depozitare sac sau ladă Buc/zi 2 

10. Depozitare boxpaleţi Buc/zi 5 

11. Depozitare în butoaie sau alţi recipienţi Buc/zi 3.5 

12. Cântar Buc/zi 5 

13. Parcare Loc/oră 2 

14. Loc de vânzare Mp/zi 2 

15. Loc de vânzare flori Mp/zi 5 

16. Vânzare brazi/molizi  mp/zi 5 

17. Vânzare pomi fructiferi, trandafiri mp/zi 5 

18. Vânzare pepeni/varză Mp/zi 3 

19. Ţarc miei/iezi tarc/zi 150 

20. Loc pentru vânzare ovine/caprine Buc/zi 10 

Prezentele tarife includ utilităţile şi prestaţiile aferente. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Veronica TOMA 
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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 reorganizării Administraţiei Domeniului Public Sector 4 

 

 Având în vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public nr. 7/21.01.2015; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.71 din 30.06.2010 privind înfiinţarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 4, cu modificările ulterioare;  

 

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

administraţiei publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare ;  

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă reorganizarea Administraţiei Domeniului Public, instituţie publică de interes 

local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, prin schimbarea 

denumirii în ,,DIRECŢIA ADMINISTRARE PARCURI ŞI ZONE AGREMENT SECTOR 4“, 

modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

funcţionare . 

 Art.2 Se aprobă Structura Organizatorică – Organigramă, Statul de funcţii şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare ale DIRECŢIEI ADMINISTRARE PARCURI ŞI ZONE AGREMENT 

SECTOR 4“, în conformitate cu Anexele nr. 1, nr.2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 3. Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.71 din 30.06.2010 privind 

înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 4, cu modificările şi completările ulterioare, se 

abrogă. 

 Art. 4 Secretarul Sectorului 4 şi DIRECŢIA ADMINISTRARE PARCURI ŞI ZONE AGREMENT 

SECTOR 4“ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.16/29.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 schimbarea denumirii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 în Direcţia 

Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, precum şi aprobarea  

Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Analizând Referatul de specialitate nr.II.22/21.01.2015 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4; 

 Luând în considerare avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date  nr. 3557337/28.01.2015; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 în 

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4;  

Art.2 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, în conformitate cu prevederile anexelor 

nr.1, nr.2 şi nr.3. 

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

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.17/29.01.2015 

 

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 reorganizarea Administraţiei Şcolilor Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, schimbarea 

denumirii în Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate nr. 

631/23.01.2015 întocmit de Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 ; 

 Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispozitiilor 107 alin. (1) lit. c), alin. (3) si (6) coroborat cu art. 100 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) 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 reorganizarea Administraţiei Scolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4 şi 

schimbarea denumirii în Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4. 

 Art. 2. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4 conform Anexelor I, II şi III.  

 Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr. 84/30.06.2014 privind aprobarea modificării unor posturi de natură 

contractuală în funcţii publice şi modificarera Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor . 

 



94 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.18/29.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 transferul „Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna” şi a 

terenului aferent în suprafață de 265 m² din administrarea Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4  

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Administrative şi Patrimoniu nr.P.6.3/ 

155/22.01.2015; 

 Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 Bucureşti; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.3 şi art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă transferul Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice 

Covasna” şi a terenului aferent în suprafață de 265 m² din administrarea Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4.  

 Art.2 Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Administrativă şi Patrimoniu, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 precum şi Serviciul Tehnic Consiliul 

Local, Documente -Electoral, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.19/29.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/15.12.2014 privind 

aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza Sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. P 11.7/686/26.01.2015 al Direcţiei de 

Investiţii şi Achiziţii Publice – Serviciul Parcări; 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind 

aprobarea strategiei de parcare pe teritoriului Municipiului Bucureşti, modificată şi completată cu 

H.C.G.M.B. nr.61/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 313/2009; 

 Vazând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere HCLS4 nr. 173/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a 

locurilor de parcare pe raza Sectorului 4; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. (2) lit “f” şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se modifică Hotărârea Consiliului Local sector 4 

nr.173/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza 

Sectorului 4, conform ANEXEI la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, prin direcţiile de specialitate din aparatul 

propriu, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.20/29.01.2015 
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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.1/12.01.2015 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru acoperirea deficitului 

secţiunii de dezvoltare......................................................................................................................................................... 

 

99 

HOTĂRÂREA Nr.2/29.01.2015 privind aprobarea conturilor de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe 

trimestrul 4 al anului 2014…………………………………………………………………………………………………………… 

 

100 

HOTĂRÂREA Nr.3 /29.01.2015 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor 

de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile........................................................ 

 

101 

HOTĂRÂREA Nr.4 /29.01.2015 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2015 în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare……………………………………………………………………………… 

 

 

102 

HOTĂRÂREA Nr.5 /29.01.2015 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să 

primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 

114/1996, întocmite pentru anul 2015……………………………………………………………………………………………… 

 

 

103 

HOTĂRÂREA Nr.6 /29.01.2015 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţisă primească 

locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2015……………………………………… 

 

105 

HOTĂRÂREA Nr.7 /29.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6……………………………………………………………………………….. 

 

107 

HOTĂRÂREA Nr.8 /29.01.2015 privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata 

chiriei unor locuinţe, în anul 2015, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor 

Legii nr. 116/2002.................................................................................................................................................................. 

 

 

109 

HOTĂRÂREA Nr.9 /29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70A x Strada 

Romancierilor fn.”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă 

totală de 515 mp. – suprafaţă teren proprietate de 150 mp. şi suprafaţă teren propus a fi concesionat de 365 mp., parţial 

proprietate privată persoană fizică şi parţial domeniu privat al Municipiului Bucureşti………………………………….. 

 

 

 

111 

HOTĂRÂREA Nr.10 /29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 361-363”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiune de sediu firmă, birouri şi locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.562 mp., 

proprietate privată persoană fizică……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

113 

HOTĂRÂREA Nr.11 /29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Grinţieşului nr. 2B”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 992 mp., proprietate privată 

persoană fizică……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

115 

HOTĂRÂREA Nr.12 /29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 161”, 

Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 329 m.p., proprietate privată 

persoană fizică……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

117 
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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 utilizării excedentului anului precedent, pentru acoperirea  

deficitului secţiunii de dezvoltare 

 

 Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F. nr. 1780/19.12.2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014; 

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 utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de 15.679.483,23 lei, 

pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, 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.: 1 

Data: 12.01.2015  
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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 conturilor de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe trimestrul 4 al anului 2014 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 4 al anului 2014, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

  Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne pe 

trimestrul 4 al anului 2014, conform Anexei  nr. 3. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  4 al 

anului 2014, conform Anexelor nr. 4 şi 5. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 4 al anului 2014, conform Anexelor nr. 6 şi 7. 

 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.: 2 

Data: 29.01.2015  

 

*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 utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi 

a unor programe de dezvoltare pe fonduri 

externe nerambursabile 

 

 Având în vedere  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 5.920.507,78 lei din excedentul anului 2014, pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii şi a sumei de 2.543.630,60 lei, pentru finanţarea unor programe 

de dezvoltare, pe fonduri nerambursabile, derulate de Administraţia Şcolilor, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Primăria Sectorului 6, sume rămase după acoperirea 

deficitului secţiunii de dezvoltare în valoare de 15.679.483,23 lei. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică 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.: 3 

Data: 29.01.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2015 

în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând 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 conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni de interes local pentru anul 2015 în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevăzute în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 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.: 4 

Data: 29.01.2015  

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, 

în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii privind locuinţele nr. 114/1996, republicată în decembrie 

1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 107/10.07.2014 privind menţinerea 

în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 şi  nr. 157/31.10.2013, 

criteriile conţinute de acestea urmând a fi aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a  listelor privind 

ordinea de proritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, 

conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii  nr. 114/1996; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească 

locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în temeiul Legii nr. 114/1996, 

întocmite pentru anul 2015, aşa cum se regăsesc în Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr. 1 şi 2 să nu fie incluşi solicitanţii care 

nu au prezentat documentele necesare evaluării situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi 

30 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996. 

 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.: 5  

Data: 29.01.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, 

întocmite pentru anul 2015 

 

 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 privind locuinţele nr. 114/1996, republicată în decembrie 

1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 

locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

107/10.07.2014 privind menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013,  criteriile conţinute de acestea urmând a fi  aplicabile la 

întocmirea, pentru anul 2015, a  listelor privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor 

solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

74/2007 şi Legii nr. 114/1996; 

 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 listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească 

locuinţe în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2015, aşa cum se 

regăsesc în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexa să nu fie incluşi solicitanţii care nu au 

prezentat documentele necesare evaluării situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi 30 din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996. 

 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. 

 (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.: 6  

Data: 29.01.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 146/21.10.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 

- Prevederile articolului 4 alin. (2) şi (3) din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamemtul-

cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a 

copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;   

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)      lit. e) 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale 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. 

 (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.: 7  

Data: 29.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei 

unor locuinţe, în anul 2015, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, 

conform prevederilor Legii nr. 116/2002 

 

 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: 

 - Prevederile art. 23, 24 şi 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

 - Prevederile art. 48, 49 şi 56 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată;  

 În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru 

plata chiriei unor locuinţe în cuantum maxim de 540.000 lei (50 x 900 lei/lună/persoană sau familie), 

în anul 2015, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor 
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Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale conform Anexei nr. 1, care 

face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază persoanele care au domiciliul sau au avut 

ultimul domiciliu pe raza sectorului 6, aflate în situaţii de marginalizare socială extremă sau în risc de 

marginalizare socială, conform criteriilor prezentate în Anexa nr. 2, care face parte din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. (1) Acordarea prestaţiilor financiare prevăzute în prezenta hotărâre se va face prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 (2) Situaţia beneficiarilor prestaţiilor financiare va fi reevaluată trimestrial de la data încheierii 

contractului de închiriere. 

 Art. 4. (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.: 8 

Data:  29.01.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 – “Drumul Taberei nr. 70A x 

Strada Romancierilor fn.”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă 

pe un teren în suprafaţă totală de 515 mp. – suprafaţă teren proprietate de 150 mp. şi suprafaţă 

teren propus a fi concesionat de 365 mp., parţial proprietate privată persoană fizică 

şi parţial domeniu privat al Municipiului Bucureşti 

 

 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 - 

“Drumul Taberei nr. 70A x Strada Romancierilor fn.”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6               

nr. 23163/5/15 din 14.07.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

  În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Taberei nr. 70A x Strada 

Romancierilor fn.”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un 

teren în suprafaţă totală de 515 mp. – suprafaţă teren proprietate de 150 mp. şi suprafaţă teren 

propus a fi concesionat de 365 mp., parţial proprietate privată persoană fizică şi parţial domeniu 

privat al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr: 9 

Data: 29.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 361-363”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de sediu firmă, birouri şi locuinţe pe un teren în 

suprafaţă de 1.562 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 - 

“Calea Giuleşti nr. 361-363”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20388/4/5 din 26.05.2014 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 - “Calea Giuleşti nr. 361-363”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune de sediu firmă, birouri şi locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.562 

mp., proprietate privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 10  

Data: 29.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Grinţieşului nr. 2B”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 992 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 Grinţieşului nr. 2B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38638/7/12 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 Grinţieşului nr. 2B”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 992 mp., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 11 

Data: 29.01.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 161”, 

Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 329 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Bulevardul Uverturii nr. 161”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38098/7/13 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 - “Bulevardul Uverturii nr. 161”, Sector 6, pentru 

consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 329 mp., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 12 

Data: 29.01.2015 
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