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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 918 din 02.07.2015  

 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr.15858/01.07.2015 întocmit de Direcţia Juridic; 

 Văzând nota privind constituirea Comisiei pentru identificare terenuri şi clădiri disponibile 

pentru a fi oferite în compensare conform prevederilor H.G. nr.89/2014 emisă de Direcţia Patrimoniu 

înregistrată la Cabinet Primar General sub nr.3241/18.08.2014 şi la Direcţia Juridic cu 

nr.21527/19.08.2014; 

 Ţinând cont de adresa Direcţiei Investiţii nr.990/17.04.2014; adresa Direcţiei Generală 

Dezvoltare Urbană nr.3393/25.04.2014; adresa Administraţiei Fondului Imobiliar nr. 

15411/27.05.2014; adresa Direcţiei Juridic nr. 10765/05.06.2014; adresa Direcţiei Generală 

Dezvoltare Urbană, Direcţia Urbanism nr.7939/04.09.2014; adresa Direcţiei Urbanism nr. 

6198/18.06.2015 şi Dispoziţia Primarului General nr. 732/12.06.2015. 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr.368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 şi 

H.G. nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

401/2013; 

 În temeiul art.61 alin.3, art.63 alin.5, lit.e), art. 68 (1) şi art. 115 (1) lit.a din Legea nr.215/2001 

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

Art. 1 - Se modifică art. 1 al Dispoziţiei Primarului General nr. 1130/08.09.2014 privind constituirea 

Comisiei pentru identificare şi disponibilizare imobile care pot fi acordate în compensare conform 

prevederilor Legii nr.368/2013 şi H.G. nr.89/2014, în sensul că domnul Metescu Cosmin - expert - 

Direcţia Urbanism este înlocuit cu doamna Cristina Şetran - expert - Direcţia Urbanism. 

 

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Primarului General nr. 1130/08.09.2014, rămân 

neschimbate. 
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Art. 4 - Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

Patrimoniu, Direcţia Investiţii, Direcţia Urbanism, Direcţia Juridic, Administraţia Fondului Imobiliar, 

precum şi persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 931 din 03.07.2015 
 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Juridic nr.16007/03.07.2015 
 

 Văzând dispoziţiile HCGMB nr. 136/30.06.2015 privind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti a terenului în suprafaţă de 7,5 ha. situat în Bucureşti, Şos. Nordului nr.   

7-9, sector 1, ce face obiectul Deciziei nr. 559R din 12.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti -

Secţia a IV - a Civilă 
  

 În temeiul art. 61 alin 2, şi art. 68 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE 

 

 Art 1. Se constituie Comisia de identificare, verificare şi reglementare a situaţiei juridice a 

construcţiilor amplasate pe terenul în suprafaţă de 7,5 ha. situat în Bucureşti, Şos. Nordului nr. 

7-9, sector 1, ce face obiectul Deciziei nr. 559R din 12.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti  - 

Secţia a IV - a Civilă, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

 

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

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii. 
 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

  

 Tudor Toma 
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ANEXA 1 LA DPG NR.  931/03.07.2015
 

 

 

Comisia de identificare, verificare şi reglementare a situaţiei juridice a construcţiilor amplasate pe 

terenul în suprafaţă de 7,5 ha. situat în Bucureşti, Şos. Nordului nr. 7-9, sector 1 

 

1. CIOLACU MIHAELA - şef birou Avizări Contracte - Direcţia Juridic 

  

 - Membru supleant - STANCU VICTOR - TIBERIU - consilier juridic -Direcţia 

Juridic 

  

2. DOBAN GABRIEL MIHAI - consilier juridic - Direcţia Juridic 

  

 - Membru supleant - ZARAFIN MIHAELA - consilier juridic - Direcţia Juridic 

  

3. MAXIMILIAN CONSTANTIN - director general adjunct - Direcţia Generală de Poliţie 

Locală şi Control 

  

 - Membru supleant - STANISLAV MIHAI - şef serviciu desfiinţări ilegale -

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control 

  

4. DANIEL MANTU - Serviciul Urmărire Contracte şi Arhivare – Administraţia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti 

  

 - Membru supleant - ALEXANDRU GHENUS - Serviciul Urmărire Contracte şi 

Arhivare - Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

  

5. CIOATA GABRIELA - expert - Direcţia Patrimoniu 

  

 - membru supleant - BARBU CARMEN ELEONORA - expert - Direcţia 

Patrimoniu 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

ADRIAN IORDACHE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 982 din 07.07.2015  

 

 Având în vedere Referatul Direcţiei Juridic nr. 16353/07.07.2015, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, 

a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi H.G. nr. 89/2014 

pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.401/2013 ; 

 Ţinând cont de prevederile Cap.Ill pct.1.1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.250/07.03.2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001; 

 În temeiul art.61 alin.3, art.63 alin.5, lit.e), art.68 (1) şi art.115 (1) lit.a din Legea nr.215/2001 

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

 

PRIMARUL GENERAL ALMUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

Art. 1 – Se constituie Comisia internă de evaluare, în următoarea componenţă: 

 

- Doamna Popa Bălan Alexandra Corina - director executiv adjunct - Direcţia Generală 

Dezvoltare lnvestiţii, Direcţia lnvestiţii  

- Doamna Stoian Teodora - şef serviciu - Direcţia Generală Achiziţii, Direcţia Contracte 

- Doamna Bădoiu Elena - şef serviciu - Direcţia Generală Dezvoltare Urbană, Direcţia Urbanism 

- Doamna Bărbulescu Daniela Eugenia -director executiv adjunct - Direcţia Juridic 

- Doamna Drăgan Anemari - şef serviciu – Administraţia Fondului lmobiliar  

 

Secretariatul Comisiei interne de evaluare, va fi asigurat de doamna Felecan Raluca, consilier juridic 

Ia Direcţia Juridic. 
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Fişele posturilor persoanelor nominalizate Ia art.1 se completează în mod corespunzător. 

 

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

Direcţia Contracte, Direcţia Urbanism, Direcţia Juridic, Administraţia Fondului lmobillar, precum şi 

persoanele nominalizate Ia art. 1 vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Cabinet Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 983 din 07.07.2015 
 

 Având în vedere Referatul Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte nr. 

1529.1/01.07.2015, prin care se propune modificarea Comisiei de negociere pentru concesionarea 

terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti conform Legii nr. 550/2002, 

comisie organizată Ia nivelul Municipiului Bucureşti aprobată prin Dispoziţia Primarului General 

nr.1360/18.12.2013; 

 În baza prevederilor art. 13, alin.(3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 

comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea 

consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome 

de interes local precum şi ale art. 4 alin. (3) din H.G.R. nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.68, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, modificată şi completată, 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

DISPUNE: 
 

 Art.1.Se modifică componenţa Comisiei de negociere, aprobată prin Dispoziţia Primarului 

General nr.1360/18.12.2013, pentru concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public al 

Municipiului Bucureşti în baza Legii nr. 550/2002, în componenţa prevăzută în anexa nr.1, anexă 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie; 

 Art.2.Direcţia Generală Achiziţii - Direcţia Contracte prin Serviciul Contracte va asigura 

secretariatul comisiilor; 

 Art. 3. Persoanele nominalizate în Anexa nr. 1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Cabinet Primar General 

 

 

ANEXA NR. 1 

LA DISPOZIŢIA DE PRIMAR GENERAL nr. 983/07.07.2015 

 

 

Componenţa Comisiei de negociere pentru concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public 

al Municipiului Bucureşti conform Legii nr. 550/2002, este următoarea: 

 

 

1. Prof.dr.Sorin Mircea OPRESCU - Primar General sau un înlocuitor 

desemnat 

 

  -Preşedinte 

2. Daniela MINCU - Direcţia Generală Achiziţii sau înlocuitor desemnat -Membru 

3. Nicoleta SIMA - Direcţia Juridic sau înlocuitor desemnat -Membru 

4. Teodora STOIAN- Direcţia Contracte sau înlocuitor desemnat -Membru 

5. Octavian Clement CONSTANTINESCU - Consilier Personal PG -Membru 

6. Primar Sector 1-6 sau un înlocuitor desemnat -Membru 

7. Reprezentant MinisterulFinanţelor Publice -Membru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 984 din 07.07.2015 

 

 Având în vedere nota Direcţiei Generale Economice nr.4691/07.07.2015; 

Ţinând seama de prevederile contractului de credit nr. 35682/23.12.2014 încheiat între Municipiul 

Bucureşti şi International Finance Corporation-IFC; 

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. a, art. 61 alin. 3, art. 63 alin. 4 lit. c şi art. 68 alin. 1 din Legea 

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

ulterioare; 
 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE 
 

Art 1. Se constituie comisia de analiză şi eficientizare a contractului nr. 35682/23.12.2014 încheiat 

între Municipiul Bucureşti şi Internaţional Finance Corporation-IFC. 

 

Art 2. Comisia se constituie din următoarele persoane: 

- Dl. Vasile Săvoiu - Director Executiv -Direcţia Buget 

- DI. Bogdan Hreapcă - Director General - Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii 

- D-na Cristina Pârvulescu - Director Executiv - Direcţia Managementul Creditelor Externe 

- DI.Cătălin Ion Zoican - Director General - Direcţia Generală Operaţiuni 

- Dl. Adrian Iordache - Director Executiv - Direcţia Juridic. 
 

Art. 3 Activitatea comisiei se va concretiza într-un raport ce va fi prezentat Primarului General. 

Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, precum şi membrii comisiei 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General  

Al Municipiului Bucureşti 

 

 Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

înfiinţarea Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie, în vederea  

asigurării managementului sănătăţii şi securităţii în muncă pentru aparatul  

de specialitate al Primarului General şi aparatul permanent de lucru al  

C.G.M.B. 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane, precum şi avizul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr.25986/2015; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 (1) Se înfiinţează Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, ca structură distinctă în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General, în 

vederea asigurării managementului sănătăţii şi securităţii în muncă pentru aparatul de specialitate al 

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

(2) Cu aceeaşi dată Serviciul Organizare şi Securitatea Muncii, din cadrul Direcţiei 

Managementul Resurselor Umane, îşi schimbă denumirea în Serviciul Salarizare şi Organizare. 

(3) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Intern de 

Prevenire şi Protecţie sunt cele din anexa nr.1, respectiv anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului General - Anexa nr.1 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 

structura prevăzută în Anexa nr.1 Ia prezenta hotărâre. 

(2) Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General este de 1001 posturi. 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

General - Anexa nr. 3 Ia Hotararea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează conform prezentei hotărâri. 

(4) Anexele nr.1- 2 Ia prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 
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Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

Art.4 De Ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabileşte un termen de punere în 

aplicare de 60 de zile, în vederea efectuării operaţiunilor de predare-primire a actelor şi 

documentelor specifice activităţii de sănătate şi securitate în muncă. 

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

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ionel Cristinel Deaconescu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr.144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alocarea sumei de 2.740 mii lei din Fondul de rezervă Ia dispoziţia  

autorităţilor Municipiului Bucureşti din bugetul pe anul 2015 pentru  

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

 

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

raportul de  specialitate al  Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând  în   considerare  nota  de  fundamentare a Administraţiei Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic nr. 1227/22.05.2015, înregistrată Ia Direcţia Buget cu nr.3365/22.05.2015; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se suplimentează Bugetul pe  anul 2015 al  Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului 

Turistic, Ia secţiunea de dezvoltare atât Ia venituri  (articolul 43.10.19)  cât  şi  Ia cheltuieli  (articolul 

71, alineatul 71.01.03) cu suma de 2.740 mil lei. În Bugetul local pe anul 2015 suma se înscrie Ia 

subcapitolul 67.02.03.12, Ia alineatul 51.02.29 - alte transferuri de capital către instituţii publice. 

Suplimentarea se face cu diminuarea cu aceeaşi sumă a Fondului de rezervă bugetară Ia dispoziţia 

autorităţilor locale capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.05  articolul 50.04. Cu suma de 2.740 mii lei se 

suplimentează şi Lista obiectivelor de investiţii anexă Ia bugetul Administraţiei Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic Ia  poziţia Continuare şi finalizare componente subansamble de inox 

Monumentul Aripi cu 740 mii lei şi Ia poziţia Lucrări de Amplasare Monument Aripi cu suma de 2.000 

mii lei atât Ia  credite bugetare cât şi Ia credite de angajament. 

Art.2 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi aparatul său de specialitate vor include 

modificările din prezenta hotărâre în Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 şi 

anexele acestuia şi vor aduce Ia îndeplinire  dispoziţiile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.07.2015. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ionel Cristinel Deaconescu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 145 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată,  

pentru anul 2015, calculată conform anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B.  

nr. 317/2008 

 

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

raportul de  specialitate al Direcţiei Generale lnfrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Utilităţl 

Publice - Serviciul UIP Faza 2 Glina; 

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

din  cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/29.10.2008. 

În conformitate cu prevederile: 

-Memorandumului de finanţare, semnat între Comisia Europeană şi  Guvernul României, 

referitor Ia asigurarea cofinanţării Măsurii ISPA nr. 2004/R0/16/P/PE/003, cu precădere art.8.4 b) 

''Condiţionalităţi"; 

-Anexei D – ''Obligaţiile  Primăriei" din Legea nr. 470/12.12.2006 pentru  aprobarea 

Contractului  de  finanţare dintre  România, Banca Europeană de lnvestiţii·şi Primăria 

Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia  pentru tratarea apelor uzate Bucureşti - Glina, 

faza  A, semnat Ia Bucureşti Ia 29 mai 2006; 

-Art. 2 alin. 2.1 "Cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată" din Actul adiţional nr. 

4507/04.12.2008 Ia Contractul de concesiune cu privire Ia furnizarea de servicii alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti încheiat cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

-Art. 24 şi art. 36 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Se  aprobă  cuantumul Taxei  Municipale  pentru  Apa  Uzată, pentru anul 2015, în 

valoare de 0,05 RON/m
3
 apă uzată, calculată conform anexei* care face parte integrantă din 
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prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 Ia Hotărârea 

C.G.M.B.nr. 317/2008. 

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

Bucureşti, şi S.C. Apa  Nova Bucureşti S.A. vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ionel Cristinel Deaconescu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 
 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare – supraetajare şi reamenajare Corp C2 – Centrul Clinic de Boli 

Reumatismale Dr. Ion Stoia” 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generate Dezvoltare şi lnvestiţii - Direcţia lnvestiţii şi al Administraţiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe, raportul Comisiei sănătate şi protecţie 

socială şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul ConsiliuluLGeneral al Municipiului 

Bucureşti; 

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

nr. 12/16.04.2015; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare -supraetajare 

şi reamenajare corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia", conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea obiectivului de investitii prevăzut Ia art. 1, se va efectua din veniturile proprii 

ale Centrului Clinic de Boli Reumatismale,, Dr. Ion Stoia" şi alte surse legal constituite. 

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

Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Centrul Clinic de Boli 

Reumatismale ,,Dr. lon Stoia" vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 147 

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

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

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea raportului aferent anului 2014 privind stadiul realizării măsurilor  
din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureşti 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu; 
Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 
În conformitate cu prevederile: 

- Art. 6, art. 70, lit.d; art. 71, art. 72 şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 195/2005 
privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art.54 şi art.83 alin. (1) din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 
- Art.2 din Hotărârea Guvernului României nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de 
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor 
de acţiune pe termen scurt; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 şi art. 45 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se aprobă Raportul aferent anului 2014, elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, privind stadiul realizării măsurilor din Programul lntegrat de Gestionare a Calităţii Aerului, 
conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Comisia Tehnică de 
Circulaţie, Direcţia Urbanism, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi 
Agrement Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile sectoarelor 1 - 6, 
au obligaţia îndeplinirii măsurilor care au caracter permanent sau sunt în derulare, până Ia realizarea 
lor, conform termenelor prevăzute în raport. 

Art. 3 Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, Comisia Tehnică de Circulaţie, 
Direcţia Urbanism, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală de Polţtie Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement 
Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, precum şi Primăriile sectoarelor 1-6, vor aduce 
Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti din data de 30.07.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 
 
Bucureşti, 30.07.2015 
Nr. 148 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de colaborare privind  

organizarea şi funcţionarea “Pieţelor Ţărăneşti”, în Municipiul Bucureşti,  

anexă la Hotărârea C.G.M.B. nr. 229/04.09.2014 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei lmplementare Politici Publice; 

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

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

Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 

în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol; 

-Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din 

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol; 

-Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind 

procedura de înregistrare sanitară, veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, a activităţilor de 

obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau 

nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare 

a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Actul adiţional nr. 1 Ia Acordul de colaborare privind organizarea şi 

funcţionarea “Pieţelor Ţărăneşti”, în Municipiul Bucureşti, anexă Ia Hotararea C.G.M.B. nr. 

229/04.09.2014. 
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Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, să semneze pentru şi în 

numele Municipiului Bucureşti, Actul adiţional nr. 1 Ia Acordul de colaborare privind organizarea şi 

funcţionarea “Pieţelor Ţărăneşti”, în Municipiul Bucureşti, anexă Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 

229/04.09.2014, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Municipiul Bucureşti, 

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Federaţia Naţională a 

Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe ,Agrostar'', prevăzut în 

anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 229/2014, rămân neschimbate. 

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

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 149 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3, de a hotărî cu privire la  

cooperarea, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 3, cu Fundaţia Hope and Homes for Children România 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare lnvestiţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei pentru relaţii cu 

organizaţii neguvernamentale, şi alţi parteneri sociali şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi art.45 alin.(2), şi art. 81 alin.(2) lit. q) şi alin.(3) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 3 să hotărască cu privire Ia cooperarea, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, cu Fundaţia ,,Hope and 

Homes for Children România pentru construirea a trei case de tip familial, în vederea închiderii 

Centrului de Plasament pentru copiii cu dizabilităţi „Crinul Alb" şi Centrului de Plasament 

„Pinocchio". 
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Art.2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 150 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

înfiinţarea unor Puncte de Informare şi  

Documentare ale Primăriei Municipiului Bucureşti  

pentru Relaţii cu Cetăţenii 

 

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

raportul de speclalitate al Direcţiei Generale Operaţiuni - Direcţia Relaţii Publice şi lnformare; 

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

Consiliului Generalal Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului lmobiliar în 

administrarea directă a Primăriei Municipiului Bucureşti prin Direcţia Relaţii Publice şi lnformare din 

cadrul Direcţiei Generale Operaţiuni, cu valoare de lnventar, a spaţiilor cu altă destinaţie identificate 

şi specificate în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înfiinţării unor 

Puncte de lnformare şi Documentare ale Primăriei Municipiului Bucureşti pentru relaţii cu cetăţenii. 

Art.2 Predarea - primirea spaţiilor prevăzute Ia art.1 se face pe baza de procesverbal  

încheiat între părţile interesate. 

Art.3 Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 109/2003 se modifică în mod corespunzător 

prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Administraţia Fondului lmobiliar vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ionel Cristinel Deaconescu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 151 
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ANEXĂ 

La H.C.G.M.B. NR. 151/2015 

 

 

 

 

 

Privind înfiinţarea unor Puncte de Informare şi Documentare ale  

Primăriei Municipiului Bucureşti pentru relaţii cu Cetăţenii 

 

 

 

1. Şos Ştefan cel Mare nr. 38, Sector 2 

2. Str. I.C. Filitti nr. 8, Sector 3 

3. Intrarea Căpitan Gheorghe Preoţescu nr. 24, Sector 4 

4. Calea Ferentari nr. 72, Sector 5 

5. B-dul 1 Mai nr. 28, Sector 6 

 

 

 

Director general, 

Cătălin Ion ZOICAN 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru  

transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării  

Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului  

Local al Sectorului 2 a imobilului situat în str. Dimitrie Pompei nr. 4 (fostă str. Fabrica  

de Glucoză nr. 2-4), sector 2 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

-solicitarea Ministerului Apărării Naţionale nr.A6797/04.06.2015; 

-Hotărârea Guvernului nr.714/2010  privind schimbarea titularului dreptului de administrare a 

unei părţi dintr-un imobil 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, al 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul 

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

Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, a unui imobil în suprafaţă de 40.000 mp., 

situat în str.Dimitrie Pompei nr.4  (fostă  str.Fabrica  de  Glucoza nr.2-4), sector 2, Bucureşti, pentru 

realizarea de locuinte şi dotări aferente. 

Art.2 lmobilul prevăzut Ia art.1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.3 Prezenta  hotărâre  sa  va comunica  Secretariatului General al Guvernului României, 

prin grija Secretarului general al municipiulul Bucureşti. 

Art.4 Prlmarul general, prln  direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Secretarul general 

al municipiulul Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 152 

Anexa 

 La HCGMB nr. 152/2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 

ale imobilului aflat in domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

solicitat a fi transmis în domeniul public a Municipiului Bucureşti şi administrarea Conslliului 

Local al Sectorului 2 

 

Nr. 

crt. 

Nr.M.F. Cod de 

clasificare 

Tip bun Locul unde este 

situat imobilul 

Persoana juridică care 

predă 

Persoana 

juridică     

Care preia 

1 2 3 4 5 6 7 

1 103.562 8.29.09 Imobil 

429 

Str. Dimitrie Pompei 

nr. 4 (fostă Fabrica de Glucoză nr. 2-4), 

sector 2, Bucureşti 

Statul Român 

Ministerul Apărării 

Naţionale 

Municipiul 

Bucureşti 

Consiliul Local 

al Sectorului 2 



31 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unor sectoare de drum naţional, situate în intravilanul  

municipiului Bucureşti, aflate în domeniul public al statului, din administrarea  

Ministerului Transportului în administrarea Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti – Administraţia Străzilor 

 

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

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

Văzând  raportul  Comisiei  patrimoniu,  raportul  Comisiei  transporturi  şi infrastructura  

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

Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa nr.92/37560/08.06.2015 a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România SA; 

În baza: 

- art.22
1
 alin. (2) din Ordonanţa  Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 

-  art.9  alin.1  din  Legea  213/1998  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În  conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă  R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă transmiterea sectoarelor de drum naţional cu datele de identificare prevăzute 

în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate în intravilanul municipiului 

Bucureşti, aflate în domeniul public·al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Străzilor. 

Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 48/31.03.2015 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Transporturilor, prin grija Secretarului 

general al municipiului Bucureşti. 

Art.4. Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

Bucureşti şi Administraţia Străzilor vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 153 

ANEXA la HCGMB nr. 153/2015 

 

Date de identificare ale sectoarelor de drum naţional, 

situate in intravilanul municipiului Bucureşti, aflate în domeniul public al statului,  care se transmit 

din administrarea Ministerului Transporturilor  

în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Străzilor 

 

 

Limitele 

sectoarelor de drum 

naţional care se transmit 

Persoana  juridică de Ia care se 

transmite sectorul de drum 

Persoana 

juridică Ia care 

se transmite 

sectorul de 

drum 

Lungimea 

totală  

(km) 

Nr.MFP Cod de 

clasificaţie 

DN1 

(cuprins între str. C-tin 

 Dobrogeanu 

Gherea/Elena 

Vacărescu şi str.Ion 

Ionescu de 

Ia Brad/bd.Aerogării) 

km 7+050-7+470 

Ministerul Transporturilor Consiliul General 

al Municipiului 

Bucureşti 

0,420 12143 

(parţial) 

8.12.03 

DN1 

(cuprins între str.Ion 

Ionescu de Ia 

Brad/bd.Aerogării şi 

şos.de centură- pasaj 

Otopeni) 

km 7+470-12+000 

Ministerul Transporturi lor Consiliul General 

al Municipiului 

Bucureşti 

4,53 12143 

(parţial) 

8.12.03 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  

a Municipiului Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Juridic; 

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

Bucureşti; 

Luând în considerare Dispoziţia Primarului General nr.1083/17.07.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii  nr.  218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr.  787/2002 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se validează doamna Mariana Câmpurean ca reprezentant al comunităţii în cadrul 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, în locul domnului G-ral (r) Ion 

Suceavă. 

Art.2 Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr.96/2012 se modifică în mod corespunzător. 

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

Bucureşti şi Autoritatea Teritorială de  Ordine Publică a  Municipiului Bucureşti vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ionel Cristinel Deaconescu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 154 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti  

să hotărască cu privire la aderarea la Clusterul Energiei Regenerabile la Dunăre  

şi Marea Neagră 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi  Protocol;  

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

publice, raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit.p) şi q) din Legea 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să hotărască cu 

privire Ia aderarea Ia Clusterul Energiei Regenerabile Ia Dunare şi Marea Neagră. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 155 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)- Intervenţii urbanistice în zona  

centrală a capitalei, detaliul 4.1 şi 4.2- realizare accese auto şi pietonale suplimentare în  

Parcaj Subteran Intercontinental 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1129/1249815/29.07.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1409/8608/09.10.2013; 

- Ministerul Culturii- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz favorabil nr. 

1433/Z/15.12.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 78/09.12.2014; 

- Administraţia Străzilor Bucureşti: aviz de traseu nr. 989/17.02.105; 

- Ministerul Apărării Naţionale: aviz nr. D/5458/19.12.2014; 

- Ministerul Afacerilor Interne: aviz nr. 3.852.422/15.01.2015; 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: aviz nr. 220565/18.03.2015; 

- Serviciul Român de Informaţii: aviz nr. 65.726/04.12.2014; 

- METROREX S.A.: aviz nr. M07.03/959/24.02.2015; 

- Ministerul Transporturilor: acord nr. 9036/26.02.2105; 

- Comisia de Coordonare a P.M.B.- aviz nr. 1272715/03.10.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1308818/5876/09.03.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

ulterioare; 
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- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 279/2000 privind aprobarea unor planuri 

urbanistice zonale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanistic General, prelungit prin HGCMB nr. 324/2010, HCGMB nr. 241/2011 si HCGMB nr. 

232/2012; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)- Intervenţii urbanistice în zona centrală a 

capitalei, detaliul 4.1 si 4.2- realizare accese auto şi pietonale suplimentare in Parcaj Subteran 

Intercontinental, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef (CTATU-PMB) nr. 5/23.04.2015, prezentat în 

anexa nr. 1 şi cu planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

urbanistice contrare. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 156 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)  

Str. Panciu nr. 42B, sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti. 

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

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

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

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

aprobarea Metodologiei de lnformare şi consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau 

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

General al Municipiului Bucureşti nr.136/2012;  

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti:certificat de urbanism nr.1587/1177957/18.11.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism:aviz preliminar nr.17/04.12.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz favorabil 

nr.126/S/23.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti:decizia  etapei de încadrare nr. 8/23.02.2015;  

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz de precoordonare reţele nr.1315242/16.03.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie:aviz nr.1291969/19185/28.01.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificată şi completată; 

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Panciu nr. 42B, sector 1, în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 6/12.05.2015, prezentat în anexa 1 şi planul de reglementări vizat spre 

neschimbare, prezentat în anexa nr.2. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

 Art.6 Direcţiile din cadrul aparatulul de specialitate al Primarului general al Primăriei 

Municipiului Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.07.2015 

Nr. 157 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  ppee    

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

 

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

Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 83/2014 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 254468/22.07.2015, transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2015 pentru care au fost avute în vedere 

încasările la data de 20.07.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018; 
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 În temeiul art.45, alin.(2), lit.a) , art.81, alin.(2), lit.d) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

anul 2015 este în sumă de 1.392.724,08 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 930.019,10 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 462.704,98 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.346.420,08 mii lei, conform Anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.157.564,05 mii lei, conform anexei nr.1.1 

(1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 901.772,62 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 255.791,43 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  sunt în sumă de 24.959,43 mii lei si sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 892,35 mii lei, nerectificându-se. 

 

 Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de 

1.392.724,08 mii lei sunt repartizate, conform Anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 1.199.668,65 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.199.668,65 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 901.772,62 mii lei; 
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- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 297.896,03 mii lei. 

 

(2) 80.529,61 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 65.407,42 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1);  

 

(3) 25.118,70 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 24.461,00 mii lei; 

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

nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2);  

 

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

55.02, din care: 

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

 

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

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

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

 

 (6) 33.095,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care:  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.095,00 mii lei; 

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

nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

 (7) 379.030,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 316.021,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 63.009,00 mii lei, rectificându-se conform 

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

1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2 ; 1.2.1.4.2.1); 

  

 (8) 42.399,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.849,00 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 26.550,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (9) 127.207,32 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 
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- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 109.541,27 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.666,05 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (10) 116.584,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 109.584,00 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3; 1.2.1.5.4; 1.2.1.5.5); 

 

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

care: 

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă 139.103,41 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.3 ; 1.2.1.6.4); 

 

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

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

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

anexei nr.1.2.1.7 (1.2.1.7.1); 

 

 (13) 57.097,27 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 54.003,43 mii lei; 

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

anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1); 

 

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

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

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, nerectificându-se ; 

  

  Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 42.104,60 mii lei se acoperă din excedentul 

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

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

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în 

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

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

deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 
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 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2015 în sumă de 29.158,83 mii lei nu se rectifică şi este repartizat pe secţiuni 

astfel: 

 

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

 

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

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

 

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 412,35 mii lei. 

 

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

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

 

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 500,00 mii lei. 

 

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

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

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

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

finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

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

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

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

 

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

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

în anul curent; 

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

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

în valoare de 600,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent; 
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 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare de 760,00 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 460.324,06 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

- 295.515,14 mii lei – bugetul local; 

- 107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

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

proprii; 

- 56.232,00 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

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

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

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

Locale Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul  Secretariat General, 

Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 
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îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 119 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 la data de 30 iunie 2015 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Tinând seama de art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare 

a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 19/13.02.2015 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2015 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă execuţia bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.06.2015, conform anexelor :  

 Venituri, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2); 

 Cheltuieli, conform anexelor nr.2; nr.2.1;2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 

2.1.2.3); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 

2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2; 
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2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.2.1; 2.1.6.2.2.1.1; 2.1.6.2.2.1.2; 2.1.6.2.2.2; 2.1.6.2.2.2.1); nr.2.1.7 

(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 

2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6); nr.2.1.11 

(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2); nr. 2.1.13 (2.1.13.1). 

 

 Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2015, conform 

anexelor : 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2; 3.3);  

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4. ; nr. 4.1 ; nr. 4.1.1 (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1) ; nr. 

4.1.3(4.1.3.1). 

 

 Art.3. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.06.2015, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1). 

 

 Art.4. Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.06.2015, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1 ; 6.1.1.2). 

 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor 

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 120 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

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

Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;  

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

taxe locale 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 temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

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

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 121 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2, Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului  

Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5 

 

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

întocmit de Direcţia 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 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; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/2015 privind transmiterea în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de 

locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5; 

 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, 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 modificarea Anexei nr. 2 - Secţiunea imobil Bucureşti, Sector 1, şoseaua 

Odăi nr. 3-5, OD, 2, sc. D la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 - Secţiunea imobil Bucureşti, Sector 1, şoseaua 

Odăi nr. 3-5, OD, 4, sc. D la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015, conform 

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

 

 Art.3. Se aprobă modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

13/27.01.2015, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.13/27.01.2015 

rămân neschimbate. 

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 122 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Directia Generală de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar  pentru susţinerea 

participării unei persoane cu handicap la competiţia sportivă, Cupa ANA LUGOJANA,  

ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

 Analizând  solicitarea formulată de ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV NOBLESSE OBLIGE  

Bucureşti, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 

nr. 31078/06.07.2015; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.85, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1000 lei, pentru 

sportivul Stroe Constantin, în scopul finanţării cheltuielilor pentru participarea la Cupa ANA 

LUGOJANA la şah, ce va avea loc în perioada 06.08.2015-08.08. 2015, la Lugoj, în vederea 

prevenirii marginalizării sociale. 
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 Art.2. Suma de 1000 lei se acordă sportivului sau reprezentantului său legal, din bugetul anual 

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

pentru anul 2015, cu respectarea procedurii aplicabile acordării ajutoarelor de urgenţă.  

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, domnul Stroe Constantin sau 

reprezentantul său legal, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 123 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccaatteeggoorriiiilloorr  ddee  pprrooggrraammee//pprrooiieeccttee  îînn  ddoommeenniiiillee  „„ccuullttuurraall””,,  ““eedduuccaaţţiiee””,,  

„„ssoocciiaall””,,  „„ssppoorrtt””,,  „„pprrootteeccţţiiaa  mmeeddiiuulluuii””,,  „„ccuullttee  rreelliiggiiooaassee””  şşii  aalltteellee  aasseemmeenneeaa,,  pprreeccuumm  şşii  

aapprroobbaarreeaa  ccrriitteerriiiilloorr  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  ffiinnaannţţăărriiii  aacceessttoorraa,,  

îînn  iinntteerreess  ppuubblliicc  llooccaall,,  llaa  nniivveelluull  SSeeccttoorruulluuii 1 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural de Tineret, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarul sectorului 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 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; 

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

completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere normele cuprinse în Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile cuprinse în Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.36, alin.(2), lit.d) şi alin.6), lit.a), punctele 1-6, pct.9 şi 19, art.81, 

alin.(2), lit.j) şi lit. k), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabilesc categoriile de programe/proiecte derulate la propunerea unor persoane 

juridice, organizaţii neguvernamentale sau alţi parteneri sociali, în scopul realizării unor obiective de 

interes public local; categoriile de cheltuieli eligibile, necesare pentru desfăşurarea activităţilor 

nonprofit specifice programelor şi proiectelor finanţate în scopul realizării unor obiective de interes 

public local; criteriile de acordare a finanţării activităţilor nonprofit specifice acestor 

programe/proiecte de interes public local; procedura de evaluare a propunerilor tehnice şi financiare, 

precum şi procedura de raportare şi control a activităţilor specifice, respectiv, justificarea activităţilor 

şi a cheltuielilor la nivelul întregului proiect/program. 

 Art.2. Prezenta hotărâre nu se aplică programelor/proiectelor iniţiate de către Autorităţile 

locale  de la nivelul Sectorului 1 în scopul realizării unor obiective de interes public local, pentru 

implementarea cărora este necesară achiziţia de servicii sau produse, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.3. Se aprobă Lista cu categoriile de programe/proiecte şi activităţile specifice eligibile 

pentru acordarea finanţării pe bază de parteneriat, încheiat, în condiţiile legii, între Autorităţile locale  

de la nivelul Sectorului 1 şi beneficiarul solicitant, astfel cum au fost identificate conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă Lista cu categoriile de cheltuieli eligibile, necesare pentru derularea 

programelor şi proiectelor finanţate în scopul realizării unor obiective de interes public local, în 

domeniile prevăzute la art. 2, astfel cum au fost identificate conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă criteriile de eligibilitate a propunerilor de programe/proiecte în vederea 

finanţării unor activităţi nonprofit din domeniile prevăzute la art. 2, în scopul realizării unor obiective 
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de interes public local, astfel cum au fost identificate conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Se aprobă procedura de evaluare a propunerilor de programe/proiecte, precum şi 

procedura de raportare şi control a activităţilor specifice acestor programe/proiecte în domeniile 

prevăzute la art. 2, astfel cum au fost identificate, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.7. Se aprobă formularistica necesară aplicării procedurii de evaluare a propunerilor tehnice 

şi financiare de programe/proiecte implementate în domeniile prevazute la art. 2 din prezenta 

hotărâre, conform Anexei nr. 5 şi Anexelor nr. 5.1-5.11, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.8. Primarul sectorului 1, Management Economic, Centrul Cultural pentru Tineret împreună 

cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 124 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la 

stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în 

Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea 

nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 21, din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 prin 

care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2008 

pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

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

42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform 

legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 172/30.11.2014 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor 

de persoane prevăzute în Legea 114/1996, a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă lista de priorităţi valabilă pentru anul în curs, ce cuprinde solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se 

au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local cu privire la listele de acordare a 

locuinţelor sociale se vor face conform prevederilor art.21,  alin.(3) din Normele Metodologice  

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului României  nr.1275/2000. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – 

Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 125 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  şşii  pprreelluunnggiirriiii  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  îînncchhiirriieerree  ppeennttrruu  llooccuuiinnţţeellee  

ttrraannssmmiissee  ddiinn  ddoommeenniiuull  pprriivvaatt  aall  ssttaattuulluuii  şşii  aaddmmiinniissttrraarreeaa  RReeggiieeii  AAuuttoonnoommee  AA..PP..PP..SS  îînn  

ddoommeenniiuull  ppuubblliicc  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aaddmmiinniissttrraarreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 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; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 987/2003  privind trecerea unor 

imobile în domeniul public al municipiului Bucureşti  şi în administrarea consiliilor locale ale 

sectoarelor acestuia; 

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

83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile situate în municipiul Bucureşti din 

administrarea regiei Autonome ,,Locato” în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 721/2001, precum şi prevederile Legii nr.455/2003 

privind prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

83/2001; 

 În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 316/21.09.2005 

privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuinţele transmise din domeniul privat 

al Statului şi din administrarea Regiei Autonome A.P.P.S. în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 131/29.06.2012  privind 

prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele transmise din domeniul privat al Statului şi din 

administrarea Regiei Autonome A.P.P.S. în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art115, alin.(1), lit.b)  din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de încetarea contractelor de închiriere pentru locuinţele transmise din 

domeniul privat al Statului şi din administrarea Regiei Autonome A.P.P.S. în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin ajungerea la termen. 

 

 Art.2. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, 

prin întocmirea unui nou contract-cadru de închiriere, conform Anexei nr.1, care face parte din 

prezenta hotărâre, contract ce cuprinde: anexa 1 - fişa suprafeţei locative şi pentru stabilirea chiriei 

şi membrii familiei ce folosesc locuinţa conform art.17 şi art.27 din Legea 114/1996 a locuinţei, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; anexa 2 – fişa de calcul pentru stabilirea chiriei 

lunare a locuinţei; anexa 3 - procesul verbal de predare – primire. 

  (2) Actele necesare pentru reînnoirea contractelor de închiriere al căror termen expiră 

vor fi cele menţionate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Pentru chiriaşii care au acumulat la data prezentei hotărâri de consiliu local datorii 

mai mari de trei luni consecutiv la plata chiriei şi utilităţilor la termen nu se va proceda la prelungirea 

contractelor de închiriere. 

  (4) Persoanele prevăzute la alin.(3) vor elibera locuinţele în termen de 10 (zece) zile de 

la data expirării contractului de închiriere, în caz contrar urmând a fi evacuate fără punere în 

întârziere, fără vreo notificare prealabilă şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

  (5) Apartamentele rămase libere ca urmare a neprelungirii contractelor de închiriere vor 

face obiectul unei noi repartiţii, repartiţie care se va acorda în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 83/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

  (6) Contractul-cadru de închiriere se va utiliza atât la reînnoirea contractelor de 

închiriere al căror termen se împlineşte prin ajungere la termen, cât şi la încheierea contractelor noi. 

  (7) Contractul-cadru pentru închirierea acestor locuinţelor poate fi completat cu noi 

clauze la propunerea Direcţiei Utilităţi Publice - Compartimentului Fond Imobiliar, în funcţie de 

modificările legislaţiei în materie locativă. 

 

 Art.3. Nivelul chiriei percepute pentru aceste locuinţe se va calcula conform art.31, alin.(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 40/1999, aprobată prin Legea 241/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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 Art.4. Contractele de închiriere în derulare ce vor expira la nivelul anului 2017 se vor modifica 

şi completa, conform Anexei nr.3, care face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art.5 Se împuterniceşte Viceprimarul sectorului 1 şi în lipsa acestuia, înlocuitorul desemnat, 

să semneze contractul – cadru de închiriere, actul adiţional, precum şi toate documentele care au 

legătura cu furnizorii de utilităţi (corespondenţă, contracte, acorduri, etc). 

 

 Art.6. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – 

Compartimentul Fond Imobiliar, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 126 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  şşii  pprreelluunnggiirriiii  ccoonnttrraacctteelloorr  --  ccaaddrruu  ddee  îînncchhiirriieerree  

ppeennttrruu  llooccuuiinnţţeellee  ddiinn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn  ssttrr..  MMuunnţţiiii  TTaattrraa  nnrr..  1188--2200,,  SSeeccttoorr  11,,  

ccoonnssttrruuiittee  ddiinn  ffoonndduurrii  pprroopprriiii  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul  Fond Imobiliar; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere că termenul de valabilitate a contractelor de închiriere a locuinţelor din 

imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, sector 1 se apropie de final şi pentru a preîntâmpina 

apariţia unor situaţii confuze cu privire la închirierea locuinţelor în cauză, în condiţiile în care 

actualele contracte nu prevăd posibilitatea tacitei relocaţiuni; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293//25.06.2009 

privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. 

Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele din 

imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;  

 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 publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se ia act de încetarea contractelor pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii 

Tatra nr. 18-20, sector 1, prin ajungerea la termen, începând cu data de 04.09.2015, 19.11.2015 şi 

20.11.2015. 
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 Art.2. (1) Se aprobă prelungirea contractelor-cadru de închiriere pentru chiriaşii actuali ai 

locuinţelor din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, sector 1, pentru o perioadă de 3(trei) 

ani, începând cu data de 04.09.2015 şi terminând în data de 04.09.2018, prin întocmirea unui 

nou contract-cadru de închiriere, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

  (2) Actele necesare reînnoirii contractelor de închiriere al căror termen se împlineşte la 

ajungerea la termen vor fi cele menţionate în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (3) Pentru chiriaşii care au acumulat la data prezentei hotărâri de consiliu local datorii 

mai mari de trei luni consecutiv la plata chiriei şi utilităţilor la termen, nu se va proceda la prelungirea 

contractelor de închiriere. 

  (4) Persoanele nominalizate la alin.(3) vor elibera locuinţele în termen de 10 (zece) zile 

de la data expirării contractului de închiriere, în caz contrar urmând a fi evacuate fără punere în 

întârziere, fără vreo notificare prealabilă şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

  (5) Garsonierele rămase libere ca urmare a neprelungirii contractelor de închiriere vor 

face obiectul unei noi repartiţii, repartiţie care se va acorda în condiţiile reglementate de Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/25.06.2009 

  (6) Contractul-cadru de închiriere se va utiliza atât la reînnoirea contractelor de 

închiriere al căror termen se împlineşte prin ajungere la termen, cât şi la încheierea unora noi. 

  (7) Contractul-cadru pentru închirierea locuinţelor din imobilul situat în str. Munţii Tatra 

nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii poate fi completat cu noi clauze la propunerea 

Direcţiei Utilităţi Publice- Compartimentului Fond Imobiliar în funcţie de modificările legislative în 

materie locativă. 

 

 Art.3. Nivelul chiriei percepute pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-

20, Sector 1 construite din fonduri proprii se stabileste la 10 lei/mp. 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.293//25.06.2009 

privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. 

Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele din 

imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii rămân 

nemodificate. 

 Art.5 Se împuterniceşte Viceprimarul sectorului 1 şi în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să 

semneze contractul – cadru de închiriere, precum şi toate documentele care au legătură cu furnizorii 

de utilităţi (corespondenţă, contracte, acorduri, etc). 
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 Art.6. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice – 

Compartimentul Fond Imobiliar, Firma de Administrare şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 127 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  uunneeii  ccoommiissiiii  ddee  nneeggoocciieerree  şşii  eexxaammiinnaarree  aa  ooppoorrttuunniittăăţţiiii  sseemmnnăărriiii  uunnuuii  AAcctt  AAddiiţţiioonnaall    

llaa  CCoonnttrraaccttuull  ddee  ÎÎnncchhiirriieerree  nnrr..  22772277//0077..0066..22001111,,  îînn  tteerrmmeenniiii  şşii  ccoonnddiiţţiiiillee  pprrooppuussee  ddee  pprroopprriieettaarriiii  

iimmoobbiilluulluuii  ddiinn  ssttrr..  FFeerroovviiaarriilloorr  nnrr..  3377  bbiiss,,  SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii,,  

îînn  ccaarree  ffuunnccţţiioonneeaazzăă  CCoolleeggiiuull  TTeehhnniicc  ““MMiirrcceeaa  cceell  BBăăttrrâânn””  

 

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

Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice 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 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 educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Văzând Sentinţa Civilă nr. 935/2009 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV- Civilă dată în 

Dosarul nr. 27138/2008, prin care se admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Societatea 

de Construcţii C.C.C.F. Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Pache Protopopescu nr. 9, 

sector 2 în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Bucureşti prin Primarul General, cu sediul în 

Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. Se constată ca reclamanta este proprietara 

imobilului construcţiei P + 3, situat în Bucureşti, str. Feroviarilor nr. 37, sector 1, imobilul identificat 

prin raportul de expertiză construcţii efectuat de expertul Totoianu Ion Corneliu. Pronunţată în 

sedinţa publică din data de 23.06.2009; 

 Având în vedere ÎNCHEIEREA NR. 132149/08.02.2010 prin care se admite INTABULAREA 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat în str.Feroviarilor nr. 37B, cu numărul cadastral 

22817, înscris în Cartea Funciară individuală cu nr. 65628 a localităţii Bucureşti Sector 1 la PI/1 în 

favoarea Societăţii de Construcţii C.C.C.F. Bucureşti asupra constructiei C1 şi asupra cotei de 1/1 

cu titlu de Constatare la PII/2 ; 

 Văzând Actul de adjudecare din data de 26.02.2010 prin care S.C. CORD S.A. BUZĂU şi-a 

adjudecat proprietatea asupra construcţiei situate în str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, Bucureşti şi 

procesul verbal de predare – primire din data de 10.03.2010 încheiat între Societatea de Construcţii 



67 

 

C.C.C.F. Bucureşti S.A. şi S.C. CORD S.A. Bucureşti, precum şi necesitatea funcţionării în 

continuare a unităţii de învăţământ Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate (Colegiul Tehnic 

“Mircea cel Bătrân”) în actualul sediu; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010 privind 

aporbarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, 

în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate, Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 71/28.04.2011 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru 

imobilul care face obiectul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010, precum şi 

de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 114/30.06.2015; 

 Luând în considerare adresa nr. 37/18.05.2015, înregistrată la registratura Administraţiei 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 

7962/26.05.2015, prin care S.C. CORD S.A. Buzău a înaintat instituţiei noastre propunerea de 

încheiere a unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 2727/07.06.2011, modificat în raport cu 

stadiul actual al procedurii simplificate a falimentului şi în concordanţă cu preţurile practicate pentru 

închirierile din zonă; 

 Văzând Minuta din data de 13.07.2015, încheiată între reprezentanţii S.C. CORD S.A. Buzău, 

prin lichidator judiciar S.P.R.L. Refalex Star – Av. Angelo Ion Florian şi Av. Angelo Nicoleta şi 

Directorul Colegiului Tehnic “Mircea cel Bătrân’’ - doamna Gaidoş Nicoleta şi doamna contabil 

Fochianu Milica, prin care proprietarii imobilului îşi exprimă nemulţumirea cu privire la conţinutul 

actului adiţional la contractul de închiriere nr. 2727/07.06.2011, solicitând totodată modificările de 

rigoare exprimate prin adresa din data de 14.07.2015, înregistrată la Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 10552/14.07.2015; 

 În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, 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 numeşte Comisia de negociere şi examinare a oportunităţii semnării unui act 

adiţional la contractul de închiriere nr. 2727/07.06.2011, în termenii şi condiţiile propuse de 

proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, Bucureşti, în care funcţionează 

Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”, în următoarea componenţă : 

- Tăsel Silvică Stan - consilier local; 

- Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local; 
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 - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul actului adiţional la 

contractul de închiriere nr. 2727/07.06.2011 va fi înaintat, însoţit de raportul comisiei, spre aprobare 

finală a Consiliului Local Sector 1. 

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

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei desemnate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 128 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii  ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

 Având în vedere : 

        - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

         - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

         - Raportul nr.10/27.07.2015 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.7/25/03.06.2015, nr.7/27/03.06.2015, nr.8/11/30.06.2015, 

nr.9/8/14.07.2015 şi nr.9/15/14.07.2015 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv 

prioritar al administraţiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaţie PMB 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 Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea 

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  
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 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

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

teritoriului: 

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

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

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine  5 poziţii.   

 

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

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

urbanistice contrare. 

 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 129 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  

aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11  

 

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Management Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

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

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

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 83/2014 

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

domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei 

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

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi păstrează valabilitatea.  

 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management 

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

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

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 130 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru înfiinţarea Comisiei de analiză a ajutoarelor de stat si „de minimis”, 

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 77/2014 

 

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

specialitate al Direcţiei Juridice; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Conform Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; 

 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 înfiinţarea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a ajutoarelor de stat şi 

„de minimis”, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, având 

următoarea componenţă: 

 

Preşedinte: Secretarul Sectorului 1; 

Membri: - doi funcţionari publici desemnaţi de către Primarul Sectorului 1; 

 - doi funcţionari publici desemnaţi de către Directorul General al Direcţiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 
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 Art.2. Orice măsură de sprijin ce urmează a fi acordată de către autorităţile locale de la nivelul 

sectorului 1 va fi supusă obigatoriu verificării prealabile a comisiei menţionate la art. 1, care va stabili 

dacă măsura examinată constituie ajutor de stat sau minimis.  

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Serviciul 

Secretariat General, Audienţe şi toate compartimentele/birourile/serviciile/direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi/sau din subordinea Consiliului Locala l 

Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 131 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  nnoorrmmeeii  ddee  hhrraannăă  ppeerrssoonnaalluulluuii  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;  

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

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

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

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

completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform Ordinului Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind 

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale nr. 

496/30.03.2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Ţinând seama de Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

355/20.07.2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului 

poliţiei locale; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/29.07.2014 privind 

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

Locale a Sectorului 1; 

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

acordarea normei de hrana personalului Poliţiei Locale a Sectorului 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

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

94/28.05.2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului 

poliţiei locale şi vor avea următorul cuprins: 

 

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

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 

ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 

27 lei/zi; 

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

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 

ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 

21 lei/zi; 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.05.2015 

rămân neschimbate.  

 

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

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=145657963&d=1998-04-09#p-145657963
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=&d=1998-04-09
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=145657963&d=1998-04-09#p-145657963
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=&d=1998-04-09
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 132 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn    

ccaaddrruull  pprrooggrraammeelloorr  ddee  eexxttiinnddeerree  rreeţţeellee  ppuubblliiccee  ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  

  ppee  uunneellee  ssttrrăăzzii  aallee  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

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

Direcţiei Investiţii;  

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul 

programelor de extindere reţele publice de apă şi canalizare pe unele străzi ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

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

constituite cu această destinaţie. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul 

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

 

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

data de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 133 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  aarrtt..4400,,  aalliinn..((22))  

aall  AAnneexxeeii  nnrr..  33    --  RReegguullaammeennttuull  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  

PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aallee  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  ––  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  110022//2288..0055..22001155,,  

ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

  

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

către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

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

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la 

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

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014; 

 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 nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

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

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

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

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

unor măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cheltuielilor publice; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.04.2015;   

 Plecând de la:  

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 431 din 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementare; 

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 525 din 

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

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

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

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

paza obiectivelor de interes local.  

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

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

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

modificările şi completările  ulterioare.  

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

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. 

 Având în vedere prevederile adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

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

Bucureşti sub nr. 5532/30.03.2015 cu privire la stabilirea numărului de posturi de la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2015.  

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

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

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

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

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

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

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

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

menţine până la 31 decembrie 2015 ” .  

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

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

subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

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

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

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

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

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

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

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

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

activităţii  instituţiilor publice de interes local etc.;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

municipului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea art.40, alin.(2) al Anexei nr. 3 privind 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 102 

din 28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

reglementate de legislaţia în vigoare.  

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

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

Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului Bucureşti şi 

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

vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

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

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 134 

Data: 28.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării şi completării în cel de-al doilea semestru al anului 2015 a 

Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

întocmit de către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2)  din Ordinul Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 Având în vedere că prevederile art.7, alin.(2), coroborate cu cele ale art.10, alin.(2) din Anexa 

nr. 1 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, stabilesc că 

datele sunt transmise centralizat şi pentru autorităţile şi instituţiile publice din subordinea 

ordonatorului principal de credite sau finanţate din bugetul acestuia; 

 În concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 28.05.2015 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare ţi funcţionare ale 

aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Ţinând seama de propunerea privind modificarea în cursul celui de-al doilea semestru al 

anului 2015 a planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate, 

înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr. 34299 din 

20.07.2015; 

 Luând în considerare propunerea privind modificarea în cursul celui de-al doilea semestru al 

anului 2015 a planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Sectorului 1, înaintată Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa  înregistrată sub nr. 28206 din 17.06.2015; 

 Ţinând seama de faptul că se avizează favorabil proiectul planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2015 de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, de către reprezentanţii funcţionarilor publici;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.153 din 

25.09.2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul centralizării datelor din anexele 1 – 5, 

după cum urmează:  

 

 “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2015, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre;” 

          

 Art.2. (1) Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum 

şi de la nivelul instituţiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

  (2) Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici în ceea ce priveşte modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pe anul 2015, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Celelalte prevederi ale Anexelor nr. 1-5 ale Hotărârii Consililui Local nr.153 din 

25.09.2014, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.  

 Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.  
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 Art.5. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman  şi 

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

 

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

de 28.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Adrian Tănăsescu 

CONTRASEMNEAZA, 

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr. 135 

Data: 28.07.2015 
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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 H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a  

spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, din administrarea   

Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin  

H.C.L. Sector 2 nr. 27/2011 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, 

Sector 2, din administrarea  Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 27/2011; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 45331/17.07.2015 întocmit de Directorul General al Direcţiei 

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

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi 

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

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

 - Adresa  Asociaţiei de Ajutor Social ,,Marathon” înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul 

sub nr. 41030/03.07.2015, precum şi la Cabinet Secretar sub nr. 2423/03.07.2015. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

- H.C.G.M.B. nr. 10/22.01.2004 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului a spaţiului situat în  bld. Basarabia nr. 170-176 şi a terenului aferent.  

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. I Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în Protocolul de colaborare încheiat între 

Primăria Sectorului 2 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi 

Asociaţia de Ajutor Social ,,Marathon”, ce se regăseşte   în anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 

95/2010, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 17.09.2015. 

  

 Art. II  Se împuternicesc Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 să semneze Actul adiţional la Protocolul de 

colaborare menţionat la art. I. 

  

 Art. III Celelalte  prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă 

gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, din administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2011, rămân 

neschimbate. 

  

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.60 

Bucureşti,23.07.2015  

 
 
 
 

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

23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind  

aprobarea transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din  

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei  

Pieţelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de 

Coubertin, Sector 2 din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 42130/07.07.2015 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

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

 - Raportul de specialitate nr. 42310/17.07.2015 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

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

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului 

situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pietelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe 

agroalimentare; 

 - Adresa nr. 123/09.01.2015 si adresa nr. 4303R/11.05.2015 formulată de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2. 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea 

transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în 

vederea realizării unei pieţe agroalimentare, îşi încetează aplicabilitatea.   

  

 Art.2. (1)  Terenul prevăzut la art. 1, în suprafaţă determinată grafic de 855 m.p., se identifică 

potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi revine în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, pe bază de protocol încheiat cu Administraţia Pieţelor Sector 2, în 

termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, având destinaţia de cale de acces”. 

           (2)  Determinarea cu exactitate a suprafeţei terenului se va face pe baza unei expertize 

topografice. 

  

 Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 să ia 

măsurile necesare înscrierii în evidenţele cadastrale, conform Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a dreptului de 

administrarea asupra terenului prevăzut la art. 1 şi art. 2. 

  

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.5.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr.61 

Bucureşti, 23.07.2015 

 

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

 
 

  

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

23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului  

Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2  în administrarea  

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în 

domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2  în 

administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 45136 /16.07.2015 întocmit de Directorul General al 

Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 44952/17.07.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

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

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 45300/17.07.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

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

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi 

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

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

 - Adresele nr. 5342/27.05.2014 şi nr. 6693/2015 întocmite de Directorul General al 

Administraţiei Domeniului Public, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Încheierea nr. 57758/04.12.2014 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Extrasul 

de Carte funciară nr. 200307/10.10.2014 în care este înscris imobilul din str. Ziduri Moşi nr. 4, sector 

2 împreună cu referatul de admitere (dezmembrare imobil)  a cererii nr. 55448/24.11.2014; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat 

pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa 

Obor” precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 88/2014 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul-cadru de 

parteneriat public – privat pentru ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor. 
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 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaţă de 8.487 mp, pe care se află amenajat 

Parcul ,,Păsărari”, identificat cu Numărul Cadastral 233343, aflat în domeniul public al Municipiului 

Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, pentru realizarea unei bune întreţineri a parcului şi amenajării acestuia 

în interesul locuitorilor Sectorului 2. 

           (2) Terenul se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2  ce conţin 2 file şi fac parte  

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 (1) Predarea-primirea terenului menţionat la art. 1 se realizează pe bază de proces-verbal 

încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2, în termen de 

30 de zile de la data prezentei. 

           (2) Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 să 

efectueze demersurile necesare reactualizării evidenţelor cadastrale conform prevederilor Legii nr. 

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

  

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 

2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr.62 

Bucureşti, 23.07.2015 

 

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

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

23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 9/2015  privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti – 

„Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii verzi din 36 amplasamente” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 9/2015  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii 

de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - „Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii 

verzi din 36 amplasamente”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6808/07.07.2015 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia 

Domeniului Public Sector 2; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
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  Art. I. Anexa 1, poziţia 1 la H.C.L Sector 2 nr. 9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii verzi din 36 amplasamente”, se 

modifică conform anexei ce conţine două file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 36 amplasamente” 

rămân aplicabile. 

  

 Art. III. Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

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

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

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.63 

Bucureşti, 23.07.2015 
 
 

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

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 23.07.2015; 

 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. 45387/17.07.2015 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

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

menţionate în anexele nr. 1 şi 2 ale hotărârii, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

anexele nr. 1 şi 2 ale hotărârii; 

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

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

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

Ordinul nr. 835 din 30 mai 2014 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

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

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea 

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

de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 27/31.03.2015 şi nr. 

57/30.06.2015; 

 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

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

a publicului ale documentaţiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 7 poziţii. 

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

aprobării în şedinţa Consiliului Local al Sectorului 2 a prezentei hotărâri. 

            (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 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) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.64 

Bucureşti, 23.07.2015 

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

  

  

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

23.07.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

  

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 indicatorilor tehnico- economici aferenţi Investiţiei 

„Reabilitare interioară, reparaţii învelitoare şi faţade la imobil existent 

P+1E”, situat în str. Covasna nr. 2-4, sector 4, Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 nr. 20/19.06.2015 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4. 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 12/31.01.2013 privind transmiterea din 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 şi folosinţa Poliţiei Locale a sectorului 4 în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 a spaţiului situat 

în strada Covasna nr. 2-4 sector 4; 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind Investiţia „Reabilitare interioară, reparaţii 

învelitoare şi faţade la imobil existent P+1E”, situat în str. Covasna nr. 2-4, sector 4, 

Bucureşti, conform Anexei nr. 1* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai 

obiectivului de investiţii „Reabilitare interioară, reparaţii învelitoare şi faţade la imobil existent 

P+1E”, situat în str. Covasna nr. 2-4, sector 4, Bucureşti, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.128/03.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 indicatorilor tehnico- economici aferenţi Investiţiei 

„Reamenajare spaţiu interior, renovare faţade, reabilitare termohidroizolaţie terasa S+P”, 

situat în Şos Olteniţei nr. 252-254, bl 151, sector 4, Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Directiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 nr. 19/19.06.2015 

 Vâzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/22.04.2003 privind transmiterea spaţiului 

situat în Şoseaua Olteniţei nr. 252-254, bl. 151, din administrarea Consiliului Local al sectorului 4 în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a sectorului 4; 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind Investiţia „Reamenajare spaţiu interior, 

renovare faţade, reabilitare termohidroizolatie terasa S+P”, situat în Şos Olteniţei nr. 252-254, 

bl 151, sector 4, Bucureşti, conform Anexei nr. 1* ce face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art. 2. Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai 

obiectivului de investiţii Reamenajare spaţiu interior, renovare faţade, reabilitare 

termohidroizolatie terasa S+P”, situat în Şos Olteniţei nr. 252-254, bl 151, sector 4, Bucureşti, 

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

 Art. 3. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.129/03.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/30.08.2012 privind 

constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe  

din fondul locativ de stat 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere  

Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi  

Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ  nr. P 13.2/I67/19.06.2015,  

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 şi  

În conformitate cu art.43 din Legea nr.114/1996, republicată precum şi art.21, art.30 din H.G. 

nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 114/1996; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Cu data prezentei se aprobă că domnul GHEORGHE Dorel să facă parte din Comisia 

de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, ca reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 4, în urma încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Ionescu 

Alexandru Silviu. 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul 

Direcţiei Administrativă şi Patrimoniu şi Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale vor 

aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenţelor. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.130/03.07.2015 



105 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă 

socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12 bloc F3 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Administrative, Patrimoniu şi Logistică 

nr.P.13.3/  665  /15.06. 2015; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996; şi Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr.98/30.05.2013; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea anuală a contractelor de închiriere prin, act adiţional, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare pentru suprafeţe de locuit cu destinaţie socială din Aleea Nehoiu 

nr.2-12, Bl F3, Sector 4 în condiţiile art 5 din contractul de închiriere. 

 Art.2. Anual pentru prelungirea contractelor de închiriere ,titularii acestora vor adresa câte o 

cerere Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3. Se aprobă ca titularii de contracte care au acumulat datorii la plata întreţinerii pe o 

perioadă mai mare de 6 luni, precum şi celor care au deja un dosar pe rolul instanţelor judecătoreşti 

pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale, să nu li se mai prelungească contractul de închiriere. 

 Art.4. Se aprobă completarea cap.VI (Rezilierea) , din contractele de închiriere la art.12 cu 

următoarea situaţie: nefolosirea de către chiriaş a locuinţei timp de 3 luni consecutiv, fără aprobarea 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti duce la rezilirea de plin drept fără punere în întârziere, fără alte 

formalităţi şi fără sesizarea instanţei de fond. 

 Art.5.Secretarul Sectorului 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale, 

Direcţia Administrativă, Patrimoniu şi Logistică vor aduce 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 

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.131/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator 

imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna IUNIE 2015, în baza 

Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Viceprimarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.10.7./ 

791/ 29.06.2015 al Direcţiei Control şi Administraţie Publică – Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari şi Cetăţenii; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 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: 27.06.2015, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi 

este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4  Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei 

publice locale care l-a eliberat, dăcă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 

activităţi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Control şi Administraţie Publică prin 

Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Cetăţenii 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 

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.132/03.07.2015 

ANEXĂ 

La HCLS4 nr. 132/03.07.2015 

 

LISTA 

Persoanelor care au obţinut Atestatul de Administrator Imobile în urma susţinerii examenului 

din data de 27.06.2015 

 

Nr. 

Crt. 

Nume 

Prenume 

Seria 

Atest. 

  

Nr. Data 

1 BADEA IOANA 60 1.430 27.06.2015 

2 CATINDATU VASILE 60 1.431 27.06.2015 

3 CEAUŞESCU CONSTANŢA 60 1.432 27.06.2015 

4 COMĂNESCU STEFAN TEODOR 60 1.4322 27.06.2015 

5 CRISTESCU GABRIELA DANIELA 60 1.434 27.06.2015 

6 ENACHE PREOTEASA CRISTIAN 60 1.435 27.06.2015 

7 GRUIA ALINA 60 1.436 27.06.2015 

8 ILIE RALUCA ELENA 60 1.437 27.06.2015 

9 IVAN MIHAELA DANIELA 60 1.438 27.06.2015 

10 IVANOV MARIANA 60 1.439 27.06.2015 

11 MATYAS SOFIA GEORGETA 60 1.440 27.06.2015 

12 MIHAI ION 60 1.441 27.06.2015 

13 MAZILU PETRE 60 1.442 27.06.2015 

14 NIŢU VERONICA ELENA 60 1.443 27.06.2015 

15 POIENARU MIHAI 60 1.444 27.06.2015 

16 PROFIR GHEORGHE DANIEL 60 1.445 27.06.2015 

17 ŞERBAN LAURENŢIU 60 1.446 27.06.2015 

18 VLADU OTILIA 60 1.448 27.06.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dan-Bogdan DELEGEANU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 6/28.06.2012 

privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.148/29.06.2015. 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 121/ 25.06.2015 privind validarea unui 

mandat de consilier local; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.17 alin (3) din Legea nr.673/2002 pentru aprobarea regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 120/2005 privind 

modificarea HCLS4 nr.3/2005 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a consilierilor locali. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă ca Domnul GHEORGHE Dorel să fie membru în cadrul Comisiei pentru 

resurse umane, învăţământ, ptotecţia copilului, protecţie socială, muncă, sănătate şi familie 

(comisie de bază)”. 

 Art.2. Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Sector  4, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local  Sector 4 nr.6/28.06.2012 se modifică conform prevederilor de la art.1 . 

  

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr.133/03.07.2015 
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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 completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 6/28.06.2012 

privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.148/29.06.2015. 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 121/ 25.06.2015 privind validarea unui 

mandat de consilier local; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.17 alin (3) din Legea nr.673/2002 pentru aprobarea regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 120/2005 privind 

modificarea HCLS4 nr.3/2005 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a consilierilor locali. 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă ca Doamna STOLOJANU Doina Delia să fie membru în cadrul Comisiei 

pentru comerţ şi protecţia consumatorului (comisie de bază)”. 

 Art.2. Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.6/28.06.2012 se modifică conform prevederilor de la art.1 . 

 Art.3. Se anulează articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.121/25.06.2015. 

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.121/25.06.2015 

rămân neschimbate. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.134/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea derulării şi implementării, în perioada 2015-2017, a Proiectului 

,,Oportunităţi pentru adolescenţi” de la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi 

extinderea proiectului prin includerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 

 

Având în vedere : 

-   Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

- Raportul Direcţiei Management Proiecte Interne şi Internaţionale nr. P.7/20/29.06.2015; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, modificată şi 

completată ;  

- Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit.,, f”, lit. ,,n,, şi alin.4 din Legea 

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

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă extinderea derulării şi implementării, în perioada 2015-2017, a Proiectului 

,,Oportunităţi pentru adolescenţi” de la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi includerea în 

cadrul proiectului şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4. 

 

 Art.2 Se împuterniceşte domnul Daniel BĂLUŢĂ, Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti să semneze documentele necesare în vederea realizării dispoziţiilor prevăzute la art.1. 

 

 Art.3 Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 152/27.11.2014 

privind derularea şi implementarea Proiectului ,,Oportunităţi pentru Adolescenţi” la nivelul Sectorului 

4 al Municipiului Bucureşti rămân neschimbate.  
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 Art.4 Primarului Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia 

Management Proiecte Interne şi Internaţionale şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

copilului 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 

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.135/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţa individuală P+2E, pe un teren proprietatea, d-nei MOSLEH GHAHFEROKHI LAVINIA, 

în suprafaţă de 174,0mp., situat în STR.VITEJESCU NR.11A, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinta P+2E, pe un teren situat în 

Str.Vitejescu nr.11A. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 174,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.136/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinta P+1 E,  pe un teren proprietatea, d-nei STĂNCIULICĂ GEORGETA,  în suprafaţă de 

203,0mp., situat în STR.CHEILE TURZII nr.76, lot 1, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinta P+1E, pe un teren situat în 

Str.Cheile Turzii nr.76, lot 1. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 203,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.137/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă individuală D+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui POSTELNECU MIHAI, în 

suprafaţă de 190,0mp., situat în STR.FRAŢII FĂGĂRĂŞANU NR.3-5, sector 4 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru  locuinta individuala D+P+2E+M, pe un 

teren situat în Str.Fraţii Făgăraşanu nr.3-5. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 190,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.138/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil P+1E+M- locuinte individuale, pe un teren proprietatea MITOI DELIA MĂDĂLINA ŞI 

SPĂTARU GABRIEL în suprafaţă de 680,00mp., situat în DRUMUL DEALU BISTRII  NR.2 ŞI 4-6 

LOT 2, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil P+1E+M locuinţe individuale, pe 

un teren situat în Drumul Dealu Bistrii nr.2 şi 4-6 Iotul 2. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoane fizice, 

în suprafaţă de 680,00 mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.139/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

 ansamblu rezidential cu spaţii pentru comerţ (restaurant) şi servicii(spa)la parter şi 

mezanin, pe un teren proprietatea, d-lui NĂSTASE ROBERT, în suprafaţă de 2075,0mp., situat 

în CALEA VĂCĂREŞTI  NR.356-358, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidenţial cu spaţii pentru 

comert(restaurant)şi servicii(spa)la parter şi mezanin, pe un teren situat în Calea Văcăreşti nr. 356-

358 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 2075,0mp.  
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 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.140/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

extindere corp existent P+1E, cu un corp nou, pe un teren proprietatea 

d-lui TUDOSE CONSTANTIN, în suprafaţă de 156,40mp., situat în STR.DRUMEA RĂDULESCU  

NR.36, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp existent P+1E, cu un corp 

nou pe un teren situat în Str.Drumea Rădulescu nr.36. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 156,40mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.141/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil - locuinţe colective 2S+P+3E+4E  retras,  pe un teren proprietatea d-lui ALIUŢA NICU, 

în suprafaţă de 900,0mp., situat în STR.VUIETULUI  NR.12, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuinţe colective 2S+P+3E+4E 

retras, pe un teren situat în Str.Vuietului nr.12. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 900,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.142/03.07.2015 



127 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţe colective D+P+7E,  pe un teren proprietatea d-lor NIŢĂ PAUL ŞI TĂNASE FLOREA, în 

suprafaţă de 1852,0mp., situat în ŞOS. OLTENIŢEI  NR.251C-D LOT 1, sector 4 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinte colective D+P+7E, pe un teren 

situat în Şos.Olteniţei nr.251 C-D lot 1. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 1852,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 



128 

 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.143/03.07.2015 



129 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil locuinte  S+P+3E , pe un teren proprietatea SC TERRA GAS SRL, în suprafaţă de 

506,40mp., situat în DRUMUL POŞTALIONULUI nr.32-34 LOT 1 A20, sector 4 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuinteS+P+3E, pe un teren 

situat în Drumul Poştalionului nr.32-34 Iot 1 A20. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 506,40 mp.   

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.144/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

imobil locuinţă S+P+4E,  pe un teren proprietatea, d-lui BLEAU ADRIAN, în suprafaţă de 

200,0mp., situat în STR.SULINA  NR.11, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

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

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinta S+P+4E, pe un teren situat în 

Str.Sulina nr.11. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 200,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

03.07.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.145/03.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere : 

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

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr. P.6.2/ 4251 din data de 22.07.2015;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 

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

privind administraţia publică locală, republicată : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  519.656 mii lei conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 1 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4 la partea de cheltuieli, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 
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 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de  519.656 mii lei 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe  

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01  - Autorităţi Executive şi Legislative 

 - Anexa 3.1.1.1 - cap.51.02.01.03D.I.T  - Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 

 

 - Anexa 4.1  - capitol bugetar 65.02    - Învăţământ total 

 - Anexa 4.1.1 - cap.65.01     - Învăţământ derulat prin unităţile de învăţământ 

 - Anexa 4.1.2 - cap.65.02     - Învăţământ derulat prin DIT 

 - Anexa 4.1.3 - cap.65.02.03.01DIT -  Învăţământ prescolar  

 - Anexa 4.1.4 - cap.65.02.03.02DIT -  Învăţământ primar 

 - Anexa 4.1.5 - cap.65.02.04.01DIT -  Învăţământ secundar inferior  

 - Anexa 4.1.6 - cap.65.02.04.02DIT -  Învăţământ secundar superior 

 - Anexa 4.1.7 - cap.65.02.07.04DIT -  Învăţământ nedefinit prin nivel (special)  

 - Anexa 4.1.8 - cap.65.02.03.US1- Învăţământ preşcolar derulat prin Unităţile de 

învăţământ 

 - Anexa 4.1.9 - cap.65.02.03.US2 - Învăţământ primar derulat prin Unităţile de învăţământ 

 - Anexa 4.1.10   - cap 65.02.04US1 - Învăţământ secundar inferior derulat prin Unităţile de 

învăţământ 

- Anexa 4.1.11   - cap 65.02.04US2 - Învăţământ secundar superior derulat prin Unităţile de 

învăţământ 

- Anexa 4.1.12   - cap 65.02.07US4 - Învăţământ nedefinibil prin nivel derulat prin Unităţile 

de învăţământ 

 

 - Anexa 5.1  - capitol bugetar 67.02    - Cultura, Recreere, Religie 

 - Anexa 5.1.1 - cap.67.02.05           - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 5.1.1.1 - cap 67.02.05.03A - Direcţia Administrare Parcuri şi Zone Agrement 

Sector 4 

 Art. 4.   Se aprobă Listele de investiţii:  

- anexa nr. 6.1  ,,Lista de investiţii a Directiei Învăţământ şi Tineret Sector 4”; 

- anexa nr. 6.1.1 - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală 

repartizate pentru Şcoala Gimnazială Specială nr 4; 

- anexa nr 7.1 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 a Direcţiei Administrare Parcuri şi 

Zone Agrement Sector 4; 

- anexa nr 7.1.1 – Cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri şi dotări independente în anul 2015 

– Direcţia Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4. 
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 Art. 5. Pentru reamenejarea spaţiului în care urmează să se mute şi să îşi desfăşoare 

activitatea Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti (Primăria Sector 4) apreciem că se impune alocarea 

unor fonduri bugetare estimate la 600.000 Lei.  

 Suma va fi deblocată din contul bugetar 20.01.30 derulat la D.I.T. pe forme de învăţământ 

astfel:  

  - Grădiniţe = 200.000 Lei 

  - Şcoli generale = 250.000 Lei 

  - Licee = 150.000 Lei    

 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Dan Bogdan DELEGEANU 

  
Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.146/24.07.2015 
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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.93/09.07.2015 privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 

6 în vederea efectuării demersurilor legale pentru încetarea contractului de concesiune de servicii nr. 3/2010 încheiat cu 

S.C. ILCOR AUTO ECO S.R.L. .............................................................................................................................................. 

 

 

138 

HOTĂRÂREA Nr. 94/09.07.2015 privind împuternicirea Directorului Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 de a 

încheia contractul de comodat cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru spaţiul din Str. Virtuţii nr. 1-3, Sector 

6, în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul 

sectorului 6…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

140 

HOTĂRÂREA Nr. 95/09.07.2015 pentru aprobarea încasării impozitelor şi taxelor locale ce aparţin bugetului local al 

Sectorului 6 printr-un serviciu on-line de transfer rapid de încasări……………………………………………………….. 

 

141 

HOTĂRÂREA Nr. 96/09.07.2015 privind aprobarea cofinanţării proiectului POSDRU/188/2.2/S/155393 “EU ÎNVĂŢ – 

Şcoala este şansa ta!” ............................................................................................................................................................ 

 

143 

HOTĂRÂREA Nr. 97/09.07.2015 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 

30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” la unităţi de 

învăţământ particulare.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

144 

HOTĂRÂREA Nr. 98/09.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 432 mp., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

146 

HOTĂRÂREA Nr. 99/09.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată persoană 

juridică………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

148 

HOTĂRÂREA Nr. 100/09.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Strada Economu 

Cezărescu nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

4.942 mp., proprietate privată persoană juridică…………………………………………………………………………………… 
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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 împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală  

Sector 6 în vederea efectuării demersurilor legale pentru încetarea contractului de  

concesiune de servicii nr. 3/2010 încheiat cu S.C. ILCOR AUTO ECO S.R.L. 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L. Sector 6; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 84/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

- Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

locale; 

- Decizia nr. 2071/03.06.2015, pronunţată în dosarul nr. 5337/63/2013* al Curţii de Apel Craiova, 

prin care s-a dispus anularea H.C.L. Sector 6 nr. 4/2010, conform Certificatului nr. 

5337/63/2013*/05.06.2015, eliberat de Grefa Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de 

Apel Craiova; 

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

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei, se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale 

de Poliţie Locală Sector 6, ca în numele şi pe seama Consiliului Local Sector 6, să efectueze toate 

actele necesare ce se impun în vederea punerii în aplicare a deciziei nr. 2071/03.06.2015 

pronunţată în dosarul 5337/63/2013 al Curţii de Apel Craiova, precum şi să le semneze în numele 

acestuia. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6 vor aduce 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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 93 

Data: 09.07.2015 
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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 împuternicirea Directorului Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6  

de a încheia contractul de comodat cu Instituţia Prefectului Municipiului  

Bucureşti, pentru spaţiul din Str. Virtuţii nr. 1-3, Sector 6, în care 

îşi desfăşoară activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea 

şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

  În temeiul H.C.G.M.B. nr. 96/28.05.2015, H.C.G.M.B. nr. 37/10.02.2005, art. 81 alin. (1) lit. f) 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Directorul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 să încheie 

contractul de comodat cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti pentru folosinţa spaţiului în 

suprafaţă de 30 m.p. din str. Virtuţii nr. 1-3,  Sector 6, în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul 

public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul sectorului 6.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Directorul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 94 

Data: 09.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea încasării impozitelor şi taxelor locale ce aparţin bugetului local 

al Sectorului 6 printr-un serviciu on-line de transfer rapid de încasări 

 

      Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

      Văzând raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi O.G. nr. 93/2003 

privind Codul de procedură fiscală; 

      În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi 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 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă încasarea impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 

6 printr-un serviciu on-line de transfer rapid de încasări. 

 Art. 2. Comisionul perceput de furnizorul de servicii va fi suportat din bugetul de cheltuieli al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 95 

Data: 09.07.2015 
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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 cofinanţării proiectului POSDRU/188/2.2/S/155393 

“EU ÎNVĂŢ – Şcoala este şansa ta!” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale şi al ministrului finaţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate 

şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Specifice (CPP 188), 

contractul de finanţare POSDRU/188/2.2/S/155393, cod SMIS:59034;  

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2015, cofinanţarea de 

60.666,10 lei de către Consiliul Local Sector 6 a proiectului cu titlul „EU ÎNVĂŢ – Şcoala este şansa 

ta!”, contract finanţare POSDRU/188/2.2/S/155393, cod SMIS 59034, reprezentând 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului care este de 3.033.310,45 lei.  

 Art. 2. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectelor în condiţiile rambursării/decontării ulterioare din instrumente 

structurale. 
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 Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se angajează să respecte pe durata pregătirii proiectelor şi a 

implementării acestora, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalitaţii de şanse, 

nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Sectorului 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 96 

Data: 09.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data 

de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului  

Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Grădiniţa cu Program 

Prelungit ,,PRIKI” la unităţi de învăţământ particulare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, 

a adresei Asociaţiei „Speranţă pentru Mâine” pentru Grădiniţa cu Program Prelungit „PRIKI” 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 4152 din data de 27.05.2015 şi a 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3539 din data de 26.03.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 la unităţi de învăţământ 

particulare cu următoarea unitate de învăţământ particular respectiv Grădiniţa cu Program Prelungit 

,,PRIKI”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Sergent Apostol Constantin nr. 14, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 97 

Data: 09.07.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă de 432 mp., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

5589/4/2 din 09.03.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;           

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 432 mp., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 98  

Data: 09.07.2015 
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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 Dâmboviţa nr. 10A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren 

în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10568/6/2 din 09.03.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată 

persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 99 

Data: 09.07.2015  
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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 modificator – “Strada Economu  

Cezărescu nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 4.942 mp., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu 

modificator - “Strada Economu Cezărescu nr. 52”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21230/4/3 din 15.06.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu modificator - “Strada Economu Cezărescu nr. 

52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 4.942 mp., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

 Nr.: 100  

Data: 09.07.2015 
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