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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Cabinet Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.805 din 19.06.2015 

 

privind numirea comisiei pentru cumpărarea unui număr de 18 apartamente situate  

în Şos. Bucureşti - Târgovişte nr. 16 - 16A 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Investiţii 

nr. 1473/16.06.2015. 

 

 În temeiul prevederilor art. 68 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se numeşte Comisia de cumpărarea prin negociere a unui număr de 18 apartamente 

situate în Şoseaua Bucureşti - Târgovişte nr. 16 - 16A, sector 1, în componenţa prevăzută în anexa 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 2 Direcţia Patrimoniu va întocmi fişa tehnică pentru fiecare apartament în parte, iar 

Direcţia Investiţii va pune la dispoziţia Comisiei raportul de evaluare al acestora. 

 

 Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridic, Direcţia Financiar - 

Contabilitate şi Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie, vor aduce la îndeplinire prezenta 

dispoziţie. 

 

 Art. 4 Prezentul act normativ se va publica pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti 

www.pmb.ro, precum şi în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al  Municipiului Bucureşti 

  

 Tudor Toma 

  

http://www.pmb.ro/
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                                                                                                       Anexa nr. 1 

La Dispoziţia nr. 805/19.06.2015 

 

 

Comisia de cumpărare prin negociere a unui număr de 18 apartamente situate în  

Şoseaua Bucureşti – Târgovişte 

 

 

 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU: 

 

Camelia APOSTOL - Expert principal 

 

DIRECŢIA  ACHIZIŢII PUBLICE: 

 

Octavian Clement CONSTANTINESCU -

Consilier Personal al Primarului General 

 

DIRECŢIA JURIDIC: 

 

Marian MANOLE - Şef Birou Cauze Comerciale 

 

DIRECŢIA FINANCIAR - CONTABILITATE:     Alexandru MARTAC - Referent 

 

DIRECŢIA INVESTIŢII: 

 

Nicolae CIOLACU - Expert 

 

SERVICIUL SPAŢIU LOCATIV  

Şl CU ALTĂ DESTINAŢIE: 

 

 

Carmen IVĂNOIU - Şef Serviciu 

 

 

 

 

 

 

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de Direcţia Patrimoniu. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 807 din 19.06.2015 
 

 Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaţii cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

pentru trimestrul III 2015 
 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr 8609/12.06.2015; 
 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/20.02.2007 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 215/2006 şi a Hotărârii C.G.M.B nr. 248/2006; 
  

 Având în vedere prevederile art.63 alin. 5 Iit. d) şi ale art.68 alin. 1 din Legea administraţiei 

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

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

 Art.1 Nivelul chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul III 2015 se va indexa cu 

1,01% faţă de cel aferent trimestrului II 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 
 

 Art.2 Direcţia Venituri va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii şi va comunica 

Administraţiei Fondului Imobiliar şi tuturor unităţilor care administrează spaţii cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti coeficientul de 

indexare aferent trimestrului IIl 2015. 
 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

  

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Direcţia Generală Economică 

 Direcţia Venituri 

 

 

ANEXA LA DISPOZIŢIA NR. 807 DIN 2015 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL III 

 

  

 Conform comunicatului de presă al Institutului Naţional de Statistică, coeficientul de indexare a 

chiriilor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul III 2015 este de 1,01% faţă de nivelul chiriilor 

stabilite în trimestrul II 2015 potrivit următorului calcul: 

 

 

-procente- 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Martie - 2015 faţă de 

Februarie-2015 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

Aprilie -2015 faţă de  

Martie -2015 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

Mai-2015 faţă de  

Aprilie - 2015 

1. 100,41 100,13 100,47 

 

 

 Se înmulţesc indicii preţurilor de consum şi rezultă coeficientul de indexare a chiriilor: 

 

 

 100,41%x100,13%x100,47%=101,01% - 100% = 1,01% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr.  

77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

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

completări prin Legea nr.673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 45 alin. (5), precum şi art. 54 din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.I  Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 se completează după cum urmează: 

a) Comisia juridică şi de disciplină se completează cu: 

1. Domnul Câmpeanu Remus Cătălin 

2. Domnul Văduva Silviu 

3. Domnul Darabont Dan Alexandru 

4. Domnul Deaconescu lonel Cristinel 

5. Domnul lonescu Alexandru 

b) Comisia pentru relaţia cu Uniunea Europeană se completează cu: 

1. Doamna Stănoi Lucia 

2. Domnul Scarlat Horia 

c) Comisia economică, buget, finanţe se completează cu: 

1. Domnul Radu Richard Vicenţiu  

2. Domnul Ionescu Alexandru Silviu  

d) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului se completează cu: 

1. Domnul Raicu Mircea Cristian 

2. Domnul Comănescu Mihai 

e) Comisia pentru utilităţi publice se completează cu: 

1. Domnul Mocioacă Ştefan Alexandru 
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2. Domnul Neaşcu Adrian 

3. Domnul Scarlat Horia  

f) Comisia patrimoniu se completează cu:  

1. Domnul Darabont Dan Alexandru  

g) Comisia salubritate şi igienizare se completează cu: 

1. Domnul Panaitescu Horaţiu  

h) Comisia transporturi infrastructură urbană se completează cu: 

1. Domnul Vintilă Marius 

2. Domnul Untaru Virgil 

i) Comisia învăţământ, cultură, culte, sport se completează cu: 

1. Doamna Peter Alexandrina 

2. Doamna Chiriş Mariana 

3. Domnul Mărgărit Sorin 

4. Domnul Scarlat Horia 

j) Comisia sănătate şi protecţie socială se completează cu: 

1. Doamna Chiriş Mariana 

2. Domnul Voicu Mihai 

k) Comisia de ecologie şi protecţia mediului se completează cu: 

1. Doamna Stănoi Lucia 

2. Doamna Alexandre Fontoura Lăcrămioara 

3. Domnul Nicolae Andrei 

4. Domnul Vintilă Marius Ştefan 

I) Comisia pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului se completează cu: 

1. Domnul Mocioacă Ştefan Alexandru 

2. Domnul Fătu Gabriel 

m) Comisia pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice se 

completează cu: 

1. Doamna Peter Alexandrina 

Art.ll Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 se modifică dupa cum urmează: 

a)Comisia pentru relaţia cu Uniunea Europeană: 

1. Domnul Văduva Silviu se înlocuieşte cu:  

Domnul Untaru Virgil 

b) Comisia economică, buget, finanţe: 

1. Domnul Poteraşu Cornel Constantin se înlocuieşte cu:  

Domnul Vintilă Marius Ştefan 

c) Comisia pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului: 
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 1. Domnul Câmpeanu Remus Cătălin se înlocuieşte cu: 

Domnul Poteraşu Cornel Constantin 

 Art. III Art. 3 din Hotărârea CGMB nr. 77/2012 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 "Art. 3 Numărul de membrii ai comisiilor de specialitate va fi după cum urmează: 

a) 7 membrii pentru următoarele comisii: 

1.Comisia pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora 

2.Comisia pentru relaţia cu Uniunea Europeană 

3.Comisia patrimoniu 

4.Comisia pentru salubritate şi igienizare 

5.Comisia pentru comerţ, turism şi protecţia consumatoruului 

6.Comisia pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice 

7.Comisia pentru relaţii cu rganizaţii Neguvernamentale şi alţi Parteneri Sociali 

b) 9 membrii pentru urmatoarele comisii: 

1. Comisia economică, buget, finanţe  

2. Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

3. Comisia pentru utilităţi publice 

4. Comisia transporturi şi infrastructură urbană 

5. Comisia sănătate şi protecţie socială 

6. Comisia de ecologie şi protecţia mediului. 

c) 11 membrii pentru următoarele comisii: 

1. Comisia învăţământ, cultură, culte, sport 

2. Comisia juridică şi de disciplină. 

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 rămân neschimbate. 

Art.V Hotărârea C.G.M.B. nr. 94/29.04.2014 se abrogă. 

 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 116 
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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 consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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) şi 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Mihailovici Virginia, consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în locul domnului consilier Bologa Cătălin Gheorghe, ca membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2012 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012, cu modificările 

ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 117 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B.nr.192/2014 privind încetarea mandatului de  

consilier al domnului Radu (fost Ghiţă) Richard Vicenţiu şi vacantarea unui post de  

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive formulată de domnii consilieri din cadrul 

CGMB:Deaconescu Ionel Cristinel şi Scarlat Horia; 

Văzând Opinia motivată formulată de Secretarul General al Municipiului Bucureşti, care a 

refuzat contrasemnarea Hotărârii nr.192/2014; 

Analizând cererea prin care Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat anularea Hotărârii 

nr.192/2014; 

Ţinând cont de adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.3859/04.03.2015, 

înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1314632/06.03.2015, Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 728/6/09.03.2015 Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 836/11.03.2015; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin. (1), alin.(6), art. 82 şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B nr.192/2014 privind încetarea mandatului de consilier al 

domnului Radu (fost Ghiţă) Richard Vicenţiu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.06.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 118 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.193/2014 privind încetarea mandatului de  

consilier al domnului Panaitescu Horaţiu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive formulată de domnii consilieri din cadrul 

CGMB:Deaconescu lonel Cristinel şi Scarlat Horia; 

Văzând Opinia motivată formulată de Secretarul General al Municipiului Bucureşti, care a 

refuzat contrasemnarea Hotărârii nr.193/2014; 

Analizând cererea prin care Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat anularea Hotărârii 

nr.193/2014; 

Ţinând cont de adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.3859/04.03.2015, 

înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1314632/06.03.2015, Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 728/6/09.03.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 836/11.03.2015; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art. 45 alin. (1), alin.(6), art. 82 şi art.115 alin.(1) lit b) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea nr.193/2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului 

Panaitescu Horaţiu şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 119 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B.nr.194/2014 privind încetarea mandatului de 

consilier al doamnei Zorkoczy Julia şi vacantarea unui post de consilier din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive formulată de domnii consilieri din cadrul CGMB: 

Deaconescu lonel Cristinel şi Scarlat Horia; 

Văzând Opinia motivată formulată de Secretarul General al Municipiului Bucureşti, care a 

refuzat contrasemnarea hotărârii nr.194/04.09.2014; 

Analizând cererea prin care Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat anularea Hotărârii 

nr.194/04.09.2014; 

Ţinând cont de adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.3859/04.03.2015, 

înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1314632/06.03.2015, Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 728/6/09.03.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr.836/11.03.2015; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art. 45 alin. (1), alin.(6), art. 82 şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea nr.194/2014 privind încetarea mandatului de consilier al doamnei 

Zorkoczy Julia şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 120 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.195/2014 privind validarea mandatului de  

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Zamfira  

Cătălin 

 

Având în vedere expunerea de motive formulată de domnul consilier general Deaconescu 

Ionel Cristinel; 

Văzând Opinia motivată formulată de Secretarul General al Municipiului Bucureşti, care a 

refuzat contrasemnarea hotărârii nr.195/2014; 

Analizând cererea prin care Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat anularea Hotărârii 

nr.195/2014; 

Ţinând cont de adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.3859/04.03.2015, 

înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1314632/06.03.2015, Ia Cabinet Secretar 

General cu nr.728/6/09.03.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 836/11.03.2015; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art. 45 alin. (1), alin.(6), art. 82 şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea nr.195/2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Zamfira Cătălin. 

Art.2 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 121 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr.196/2014 privind validarea mandatului de  

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Gherghiceanu 

Florentina 

 

Având în vedere expunerea de motive formulată de domnul consilier general Deaconescu 

lonel Cristinel; 

Văzând Opinia motivată formulată de Secretarul General al Municipiului Bucureşti, care a 

refuzat contrasemnarea hotărârii nr.196/2014; 

Analizând cererea prin care Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat anularea Hotărârii 

nr.196/2014; 

Ţinând cont de adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.3859/04.03.2015, 

înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1314632/06.03.2015, Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 728/6/09.03.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr.836/11.03.2015; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art. 45 alin. (1), alin.(6), art. 82 şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea nr.196/2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Gherghiceanu Florentina. 

Art.2 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 122 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B.nr.197/2014 privind validarea mandatului de  

consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Vasile Livia  

Cristina 

 

Având în vedere expunerea de motive formulată de domnul consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti Deaconescu Cristinel lonel; 

Văzând Opinia motivată formulată de Secretarul general al municipiului Bucureşti, care a 

refuzat contrasemnarea hotărârii nr.197/2014; 

Analizând cererea prin care Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat anularea Hotărârii 

nr.197/2014; 

Ţinând cont de adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.3859/04.03.2015, 

înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1314632/06.03.2015, Ia Cabinet Secretar 

general cu nr.728/6/09.03.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 836/11.03.2015; 

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

elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art. 45 alin. (1), alin.(6), art. 82 şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se revocă Hotărârea nr.197/2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Vasile Livia Cristina. 

Art.2 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 123 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/04.09.2014 pentru modificarea 

anexei Ia Hotărârea C.G.M.B. nr.72/2012 privind alegerea Comisiei de  

validare 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.15.730/P/12.12.2014, 

înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 5143/6/12.12.2014 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică cu nr. 4142/12.12.2014, prin care ne-a făcut cunoscut că a înaintat Ia Tribunalul Bucureşti, 

Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, cererea de chemare în judecată a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti în vederea constatării nelegalităţii şi, pe cale de consecinţă, 

anularea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 188/04.09.2014; 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) 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: 

 

Articol unic. Hotărârea C.G.M.B. nr. 188/04.09.2014 se revocă. 

 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 124 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea regulamentului comisiei de selecţie, specialişti în  

recrutarea resurselor umane, desemnată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

57/31.03.2015, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în  

vederea organizării procedurii de selecţie pentru evaluarea/selecţia  

prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie Ia Regia  

Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice- RADET 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 57/31.03.2015; 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/30.11.2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

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

normative, republicată; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie pentru evaluarea/selecţia prealabilă în 

vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie Ia Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei 

Termice - RADET (incluzând şi anunţul public, anexa nr. 5 Ia regulament) desemnată prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 57/31.03.2015, conform anexei* Ia prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 

aceasta. 

Art.2 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general, Comisia de selecţie 

desemnată prin Hotărârea C.G.M.B nr. 57/2015, secretariatul comisiei numit prin Dispoziţia 

Primarului General nr. 528/2015, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - 

AMRSP, precum şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice - RADET vor aduce Ia 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 regulamentului comisiei de selecţie, specialişti în  

recrutarea resurselor umane, desemnată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

58/31.03.2015, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în  

vederea organizării procedurii de selecţie pentru evaluarea/selecţia  

prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie Ia Regia  

Autonomă de Transport Bucureşti - RATB 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 58/31.03.2015; 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/30.11.2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

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

normative, republicată; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie pentru evaluarea/selecţia prealabilă în 

vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie Ia Regia Autonomă de Transport Bucureşti - 

RATB (incluzând şi anunţul public, anexa nr. 5 Ia regulament) desemnată prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 58/31.03.2015, conform anexei* Ia prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Bucureşti, Comisia de selecţie desemnată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 58/2015, secretariatul 

comisiei numit prin Dispoziţia Primarului general nr. 528/2015, Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, precum şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti - 

RATB vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.35/18.02.2015 privind revocarea  

membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie  

a Energiei Termice Bucureşti numiţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr.201/2014 şi  

numirea unui Consiliu de Administraţie 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare demisia domnului Tudorache Rizia din Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonorne de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti înregistrată Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 1377/6/09.04.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr.1341/14.04.2015; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) 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.I Domnul Tudorache Rizia se înlocuieşte cu domnul Petrescu Cristian. 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.35/18.02.2015 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti, persoana prevăzută Ia art. I şi RADET Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.· 

 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 127 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

Consiliul de Administraţie şi în Adunarea Generală a Acţionarilor Ia S.C. REBU S.A. 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă numirea doamnei Popescu Anca şi a domnului Ion Adrian, ca reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie Ia S.C. REBU S.A. 

Art.2 Se aprobă numirea domnului Badiu Andrei şi a domnului Badea Mihail, ca reprezentanţi 

ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acţionarilor Ia S.C. REBU 

S.A. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 98/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti, persoanele prevăzute Ia art. 1 şi art. 2 şi S.C. REBU S.A. vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 128 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind derularea de către Teatrul Tineretului Metropolis a Proiectului "Aleea  

Celebrităţilor" 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Municipiului Bucureşti; 

La solicitarea Teatrului Tineretului Metropolis nr. 574/13.03.2015 înregistrată Ia Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti cu nr.162/13.03.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă derularea de către Teatrul Tineretului Metropolis a Proiectului "Aleea 

Celebrităţilor" în Piaţa Timpului, Ia intersecţia dintre Strada Bărăţiei şi Bulevardul Ion C.Brătianu din 

sectorul 3. 

Art.2 Cheltuielile ocazionate de realizarea Proiectului se suportă din bugetul Teatrului 

Tineretului Metropolis. 

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general şi Teatrul Tineretului 

Metropolis vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 29.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.06.2015 

Nr. 129 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administraţie 

al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/2015 privind revocarea membrilor Consiliului 

de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti numiţi prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014 şi numirea unui Consiliu de Administraţie; 

În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei 

Termice Bucureşti nr. 6/09.06.2015; 

În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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 Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 

Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti şi Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 130 

 

*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 utilizării cantităţii de şină de tramvai aflată pe stoc în  

magazia de investiţii a Regiei Autonome de Transport Bucureşti ca  

urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare la obiectivul de investiţii  

“Modernizarea infrastructurii reţelei de tramvai în zona de sud-vest a  

municipiului Bucureşti” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale lnfrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri 

şi Sistematizarea Circulaţiei; 

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

buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a) pct.14 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă utilizarea cantităţii de şină de tramvai aflată pe stoc în magazia de investiţii a 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare Ia obiectivul 

de investiţii "Modernizarea infrastructurii reţelei de tramvai în zona de sud-vest a Municipiului 

Bucureşti, la lucrări de întreţinere, de intervenţii şi reparaţii curente şi capitale ale Regiei de 

Autonome deTransport Bucureşti la liniile de tramvai din reţeaua de linii a municipiului Bucureşti. 

Art.2 Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 131 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 

 indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii – 

Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina” – faza  

„Documentaţie de intervenţie” 

 

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

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

Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consitiului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucureşti 

nr. 9/25.02.2014; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) şi prevederile Cap. Ill, sectiunea a 3-a, art. 44 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de·achiziţie publică, 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică - faza „Documentaţie de intervenţie" pentru 

lucrările „Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina", din cadrul Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti, cu indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura de Ia bugetul municipiului Bucureşti, conform 

prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/06.04.2015, anexa nr. 2.39. 

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

Bucureşti 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 132 

 

ANEXA 1 la H.C.G.M.B. nr.132/30.06.2015 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

ai proiectului " Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina " 

 - faza " documentaţie de intervenţie " 

 

1. Valoare totală (inclusiv T.V.A. ):   1.495,329 mii lei 

  

din care:  

Valoarea de construcţii-montaj: 412,140 mii lei 

  

2. Eşalonarea investiţiei:  

Anul I   -100%  

  

3. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni 

  

4.Capacităţi: cazane de încălzire: 3 x 400 kW+1x80kW; schimbătoare de căldură în plăci 2 x 

200 kW-pompe de circulaţie, butelie de egalizare presiune, staţie de dedurizare apă 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a  

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii - 

„Modernizarea centralei termice de Ia sediul Direcţiei Întreţinere Sisteme  

Energetice şi Cale de Rulare" - faza „Documentaţie de intervenţie" 

 

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

de specialitate al Directiei Generale lnfrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

nr. 10/25.02.2014; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) şi prevederile Cap. Ill, sectiunea a 3-a, art. 44 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică - faza „Documentaţie de intervenţie" pentru 

lucrările „Modernizarea centralei termice de Ia sediul Direcţiei Întreţinere Sisteme Energetice şi Cale 

de Rulare" din cadrul RATB, cu indicatorii tehnico-economici prezentaţi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura de Ia bugetul Municipiului Bucureşti, conform 

prevederilor Hotărârii C.G.M.B.nr.80/06.04.2015, anexa nr. 2.39. 

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

Bucureşti 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 133 

 

ANEXA 1 la H.C.G.M.B. nr.  133/30.06.2015 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului " Modemizarea centralei termice de Ia sediul Direcţiei Întreţinere 

Sisteme Energetice şi Cale de Rulare - faza " documentaţie de intervenţie " 

 

1 Valoare totală ( inclusiv T.V.A.): 502,963 mii lei 

  

Din care:  

  

Valoarea de construcţii-montaj 176,891 mii lei 

  

2.  Eşalonarea investiţiei:  

Anul l  - 100%.  

  

3. Durata de realizare a investiţiei: 3 luni 

  

4. Capacităţi: cazane de încălzire: 1 x 350 kW; schimbătoare de căldură în plăci 1 x 80 kW; 

pompe de circulaţie, butelie de egalizare presiune, staţie de dedurizare apa 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a  

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii – 

„Modernizarea centralei termice de Ia sediul Depoului de troleibuze Vatra  

Luminoasă "- faza  "Documentaţie de intervenţie" 

 

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

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

Sistematizarea Circulaţiei; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, raportul Comisiei transporturi şi infrastructură 

urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

nr. 08/25.02.2014; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) şi prevederile Cap. Ill, sectiunea a 3-a, art. 44 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică - faza „Documentaţie de intervenţie" pentru 

lucrările „Modernizarea centralei termice de Ia sediul Depoului de troleibuze Vatra Luminoasă", din 

cadrul RATB, cu indicatorii tehnico- economici, prezentaţi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura de Ia bugetul municipiului Bucureşti, conform 

prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/06.04.2015, anexa nr.2.39. 

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

Bucureşti 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 134 

 

ANEXA 1 Ia  H.C.G.M.B. nr. 134/30.06.2015 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai proiectului  " Modernizarea centralei termice de Ia sediul 

Depoului de troleibuze  Vatra  Luminoasă "  

- faza "documentaţie de intrvenţie" 

 

1 Valoare totală ( inclusiv T.V.A.): 1.049,297  mii lei 

  

din care:  

Valoarea de constructii-montaj 234,416 mii lei 

  

2.  Eşalonarea investiţiei:  

Anul l  - 100%.  

  

3. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni 

  

4. Capacităţi: cazane de încălzire: 2 x 1020 kW; schimbătoare de căldură în plăci 2 x 150 kW; 

pompe de circulaţie, butelie de egalizare presiune, staţie de dedurizare apa 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înţelegerii de Cooperare între  

Municipiul Bucureşti, din România şi 

Guvernul Oraşului Autonom Buenos Aires, din Republica Argentina 

 

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

Bucureşti; 

Luând în considerare avizele de oportunitate ale Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-

1/2116/25.05.2015 şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

40660/26.05.2015; 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Înţelegerea de Cooperare între Municipiul Bucureşti, din România şi Guvernul 

Oraşului Autonom Buenos Aires, din Republica Argentina, conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta înţelegere de Cooperare între Municipiul Bucureşti, din România şi Guvernul 

Oraşului Autonom Buenos Aires, din Republica Argentina, intră în vigoare Ia data semnării. 

Art. 3.Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în 

numele Municipiului Bucureşti Înţelegerea prevăzută la art. 1 

Art.4. Primarul General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Afaceri Externe şi Protocol şi 

celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 135 

 

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

http://www.pmb.ro/


37 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

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 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu;  

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

Ţinând cont de: 

- Decizia Civilă nr. 559R a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV - a Civilă; 

- Legea nr. 2412/1912, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/1912; 

- Decretul Regal 2030/1933, publicat în Monitorul Oficial nr.163/1933  

În conformitate cu prevederile: 

-art. 863 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată; 

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

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se ia act de Decizia Civilă nr. 559R/12.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV a 

Civilă şi se înscrie în domeniul public al Municipiului Bucureşti terenul în suprafaţă de 7,5 ha., situat 

în Bucureşti, Şoseaua Nordului 7-9 sector 1. 

Art.2 Pentru întregirea Parcului Herăstrău terenul prevăzut Ia art. 1 se transmite în 

administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. 

Art.3 Terenul prevăzut Ia art. 1 va fi inventariat de către administrator.  
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Art.4 Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se completează în mod corespunzător 

prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 136 
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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 Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 224/12.05.2015 şi adresa 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti nr. 571/17.06.2015 înregistrată Ia 

Cabinet Secretar General cu nr. 2456/6/17.06.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub 

nr. 2245/19.06.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea 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 domnul subprefect Vasile Liviu Andrei ca membru de drept al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, în locul doamnei Mariana Câmpurean. 

Art.2 Se validează domnul general de brigadă Daskălu Viorel director general al Direcţiei 

Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

a Municipiului Bucureşti 

Art.3 Se validează domnul colonel Guţă Mihai Mirel inspector şef al lnspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" Bucureşti- llfov ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Municipiului Bucureşti. 
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Art.4 Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 137 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele  

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică  

„Penetraţie Prelungirea Ghencea-Domneşti”,  

în vederea efectuării lucrărilor de interes public local 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale lnfrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulatţiei; 

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

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

În conformitate cu prevederile: 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

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

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

de investiii  „Modernizarea unor artere de penetratre, străpungeri, suprălărgiri şi pasaje rutiere şi 

pietonale"; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 268/2006 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 25/2006 aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Modernizarea unor artere de 

penetratre, străpungeri, suprălărgiri şi pasaje rutiere şi pietonale"; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 122/2007 privind modificarea anexelor nr. 2,6 şi 7 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

268/2006 referitoare Ia modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 25/2006 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiţii „Modernizarea unor artere de penetratre străpungeri 

suprălărgiri şi pasaje rutiere şi pietonale"; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI . 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Prelungirea Ghencea - 

Domneşti", potrivit planurilor de situaţie 1, 2 şi 3, prevăzute în anexa nr. 1*. 
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Art.2 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Prelungirea Ghencea - Domneşti", 

prevăzut Ia art. 1, expropriator fiind Municipiul Bucureşti. 

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

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

Publicitate lmobiliară, ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale Primăriei Sectorului 5 şi Primăriei 

Sectorului 6, suprafeţe care urmează a fi expropriate şi valoarea individuală a despăgubirilor, 

stabilită conform raportului de evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr.2*. 

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

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetraţie Prelungirea Ghencea - Domneşti", suma 

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

compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 18.822.911 lei, 

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

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

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

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

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

Ghencea - Domneşti", în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere,în 

condiţiile legii. 

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

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

respectarea reglementărilor în vigoare. 

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

Art.8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul general al municipiului 

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

Bucureşti din data de 30 06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 138 

 

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

http://www.pmb.ro/


43 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea predării în administrare către Administraţia Străzilor, 

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, Regia Autonomă de  

Transport Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti-Direcţia Utilităţi  

Publice a unor obiective ce fac parte din "Pasajul rutier denivelat superior  

Basarab" 

 

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

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

Sistematizarea Circulaţiei; 

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

buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 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 predarea în administrare către Administraţia Străzilor, către Administraţia 

Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, către Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi către 

Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice a obiectivului de investiţii "Pasajul rutier 

denivelat superior Basarab", aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, conform 

conţinutului din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, se completează 

şi va avea conţinutul din Anexa nr.2, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti, Administraţia Străzilor, Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Regia 

Autonomă de Transport Bucureşti 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 06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Listelor obiectivelor de investiţii - anexe Ia bugetul pe anul  

2015 pentru Spitalul Sf.Maria şi Spitalul Dr.Victor Babeş cu încadrarea în totalul  

aprobat prln HCGMB 80/2015 şi completarea Anexei 2.41 privind aprobarea  

numărulul de personal pe anul 2015 cu numărul de personal aferent spitalelor şi  

personalului din cabinetele şcolare din structura Administraţiei Spitalelor şi  

Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

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

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii Anexa 2.37.1-1 anexă Ia bugetul 

Spitalului Sf.Maria aprobat prin HCGMB 80/2015 astfel: 

a) se înlocuieşte poziţia 13 "Sistem integrat de medicalizare bloc operator în valoare totală de 

1.498.76 din care contribuţie Ministerul Sănătăţii 1.348 mii  lei  şi cofinanţare buget local 150,76 mii 

lei cu "Echipament detecţie ganglion santinelă" în valoare de 710 mii lei din care 639 mii lei 

contribuţie Ministerul Sănătăţii şi 71 mii lei cofinanţare buget local. 

b) se introduc 4 noi poziţii care se numerotează de Ia 14 Ia 17 inclusiv: 

- aparat chimiohipertermie cu suma de 702 mii lei din care 632 mii lei contribuţie Ministerul 

Sănătăţii 70 mii lei cofinanţare bugetul local; 

- frigider stocare produse sanguine omologat cu suma de 25 mii lei din care 23 mii lei 

contribuţie Ministerul Sănătăţii şi 2 mii lei cofinanţare bugetul local; 

- congelator stocare produse sanguine omologat cu suma de 25 mii lei din care 22 mii lei 

contribuţie Ministerul Sănătăţii, şi 3 mii lei cofinanţare bugetul local 
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- linie de micrometodă cu suma de 36,76 mii lei din care 32 mii lei contribuţie Ministerul 

Sănătăţii şi 4,76 mii lei cofinanţare bugetul local. 

Sumele de mai sus sunt atât credite de angajament cât şi credite bugetare.  

c) echipamentul "Angiograf complex pentru organe periferice......" trece de Ia pozitia 14 Ia 

pozitia 18". 

Art.2 Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investitii Anexa 2.37.13.1 - anexă Ia bugetul 

Spitalului Dr.Victor Babeş aprobat prin HCGMB 80/2015 astfel: 

- Ia pozitia lift exterior cu montaj se înscrie suma de 240 mii lei atât Ia credite bugetare cât şi Ia 

credite de angajament în loc de 450 mii lei; 

- se introduc în lista de investiţii două poziţii noi: 1 bucată sistem barieră automată poartă cu suma 

de 110 mii lei atât Ia credite bugetare cât şi Ia credite de angajament şi 1 bucată sistem 

supraveghere video cu suma de 100 mii lei atât Ia credite bugetare cât şi Ia credite de angajament 

Art.3 Se aprobă completarea Anexei 2.41 Ia HCGMB 80/2015 privind numărul de personal 

permanent şi temporar pe anul 2015 cu numărul de personal aferent spitalelor şi personalului din 

cabinetele şcolare din structura Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti detaliat în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Ordonatorul principal de credite, aparatul său de specialitate şi instituţiile de interes local 

vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 140 
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HCGMB nr. 140/30.06.2015 

Anexa nr. 1 

NUMĂRUL DE PERSONAL PERMANENT Şl TEMPORAR PE ANUL 2015 

 

lnstituţia Număr de posturi 

total aprobate 

Personal 

permanent 

Personal 

temporar 

Spitalul Clinic "Sf.Maria" 426.5 400 26.5 

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială 

"Prof.Dr.Dan Teodorescu" 

255 245 10 

Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr.Carol Davila" 376 360 16 

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia 297 287 10 

Spitalul Clinic Dr.I.Cantacuzino 623 603 20 

Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie şi TBC 

Osteoarticular Foişor 

286 260 26 

Spitalul Clinic Colentina 1233 1160 73 

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf.Ştefan" 264 250 14 

Centrul de Reumatologie "Dr.I.Stoia" 148 138 10 

Spitalul Clinic de Copii "dr.V.Gomoiu" 285 275 10 

Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" 505 485 20 

Spitalul Clinic Colţea 710 670 40 

Spitalul Clinic de Boil lnfecţioase "Dr.Victor Babeş" 582 562 20 

Spitalul de Boli Cronice Sf.Luca 310 300 10 

Spitalul Clinic Prof.Dr.Th.Burghele 499 479 20 

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie 

Prof.Dr.Panait Sârbu" 

349.5 330 19.5 

Spitalul de Psihiatrie Titan "dr.Constantin Gorgos" 182 177 5 

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.Dr.Alexandru 

Obregia" 

1187.5 1157.5 30 

CETT Sf Stelian 92 89 3 

ASSMB- reţea şcolară 950 930 20 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea .,Planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă 

pe anul 2015" privind asigurarea resurselor umane, materiale financiare necesare  

gestionării situaţiilor de urgenţă 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni Direcţia Apărare, Protecţie Civilă; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 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 .,Planul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 

2015" privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 

urgenţă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Planul va fi adus Ia îndeplinire de către instituţiile şi  serviciile publice de interes local ale 

municipiului Bucureşti şi de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general 

al municipiului Bucureşti, cuprinse în Plan, numai în caz de situaţii de urgenţă, în funcţie de bugetele 

alocate de către aceste instituţii pentru situaţii de urgenţă. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 141 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B.nr.76/28.04.2011 privind participarea 

Municipiului Bucureşti în proiectul „Dezvoltarea şi dotarea serviciilor  

specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti 

llfov" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni - Directia Apărare, Protecţie Civilă; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti;  

Ţinând cont de: 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Bucureşti-llfov nr.137/20.03.2015; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 76/28.04.2011; 

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Bucureşti-llfov 

nr.001/19.02.2015; 

În baza Programului Operaţional Regional (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 

3470/12.07.2007 şi conform Ghidului Solicitantului pentru „Programul Operaţional Regional (POR) 

2007-2013", Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.3 

„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă"; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 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. I Articolul 3 al Hotărârii C.G.M.B. nr.76/28.04.2011 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art.3 Se aprobă alocarea din bugetul Municipiului Bucureşti, conform cotei de participare de 60% 

stabilită în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Bucureşti-llfov, a sumei de 2.379.681,70 

lei pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv costurile conexe, reprezentând 60% din totalul 

costurilor neeligibile şi suplimentare (319.495,92 lei, alte costuri neeligibile 2.060.185,78 lei, costuri 

neeligibile Lot 1)". 
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• 

Art. II După art. 3 al Hotărârii C.G.M.B.nr. 76/2011 se introduce art.3
1
 care va avea următorul 

cuprins: 

,,Art. 3
1
 Se aprobă suplimentarea cheltuielilor neeligibile cu suma de 2.060.185,78 lei, reprezentând 

cota parte de 60% aferentă Municipiului Bucureşti pentru proiectul dezvoltarea şi dotarea serviciilor 

specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-llfov. 

Art.Ill Hotărârea C.G.M.B.nr.76/28.04.2011 se modifică corespunzător prezentei hotărâri. 

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 76/28.04.2011 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Bucureşti-llfov (ADIBI) vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 142 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Bucureşti în prima 

Adunare Generală şi în primul Consiliu Director ale Asociaţiei de Transport 

Metropolitan Bucureşti 

 

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 transporturi şi infrastructură urbană şi raportul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În aplicarea prevederilor art. 8 şi art. 9 din Actul constitutiv din anexa nr. 1 Ia Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 90/28.04.2015 privind asocierea Municipiului Bucureşti cu unele unităţi administrativ-

teritoriale din judeţul llfov în vederea constituirii Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti 

(A.T.M.B.); 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire Ia asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 13 alin. (1), art. 36 alin. (9), art. 37 şi art. 45 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Municipiului Bucureşti în prima Adunare Generală a 

Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Se desemnează reprezentanţii Municipiului Bucureşti în primul Consiliu Director al 

Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Persoanele nominalizate Ia art. 1 şi art. 2, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului general al municipiului Bucureşti şi Asociaţia de Transport Metropolitan Bucureşti 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Ionel Cristinel Deaconescu  Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2015 

Nr. 143 

 

ANEXA nr. 1 la  

H.C.G.M.B. nr. 143/30.06.2015 

 

 

Lista reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în prima 

 

Adunare Generală a Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti 

 

1 Prof dr. Mircea Sorin OPRESCU Primar General 

2……………………………………………………… ……………………………………………… 

3……………………………………………………… ……………………………………………… 

4……………………………………………………… ………………………………………………. 

5………………………………………………………. ………………………………………………. 

 

ANEXA nr. 2 Ia 

HCGMB nr 143 / 30.06.2015 

 

Lista celor 4 (patru) reprezentanţi ai Municipiului Bucureşti în primul Consiliu  

Director al Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti, nenominalizaţi Ia art.9  

din Actul Constitutiv al A.T.M.B.,aprobat în anexa nr. 1 Ia Hotararea C.G.M.B. nr.  

90/28.04.2015 privind asocierea Municipiului Bucureşti cu unele unităţi  

administrativ-teritoriale din judeţul llfov în vederea constituirii Asociaţiei de  

Transport Metropolitan Bucureşti (A.T.M.B.) 

 

1.  Semănaru Codruţ Marius - membru 

2.  Ghincioiu Marius - membru 

3.  Orzaţă Radu - membru 

4.  Ionescu Marian Valentin - membru 
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Nr.K/ 881 / 02.07.2015 

 

NNOOTTĂĂ    

ddee  rreeccttiiffiiccaarree  aa  eerroorriiii  mmaatteerriiaallee  

 

 

În temeiul art.71, alin.(1) din  Legea nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la 

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

rectificarea erorii materiale apărută în art.1, respectiv art.5 din  Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.115/30.06.2015 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din 

patrimoniul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în patrimoniul unor unităţi de învăţământ 

de pe raza sectorului 1, în sensul că în loc de Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu se va citi Colegiul 

Tehnic Golescu. 

Această eroare materială s-a produs din cauza unei greşeli de tehnoredactare. 

 

  

  

  

  

SSEECCRREETTAARR,,  

  

RReemmuuss  AAlleexxaannddrruu  MMoollddoovveeaannuu  
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

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

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

locale din data de  10.06.2012; 

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

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

prin Legea nr.673/2002; 

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

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.66/27.03.2015 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

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

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu 

data prezentei hotărâri. 

  

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

data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       104 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI           

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                       

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee    

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

 

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

întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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 si 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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; 

Având în vedere 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. 217457/22.06.2015, 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 18.06.2015, 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 1.391.984,31 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 928.475,33 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 463.508,98 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.345.680,31 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.156.824,28 mii lei, conform anexei nr.1.1 

(1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 900.228,85 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 256.595,43 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  sunt în sumă de 24.959,43 mii lei, conform anexei 1.3, şi sunt repartizate pe 

secţiuni, astfel: 

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

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

 

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

1.391.984,31 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 1.198.928,88 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.198.928,88 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 900.228,85 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 298.700,03 mii lei. 

 

(2)       83.289,84 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-     Secţiunea de funcţionare este în sumă de 68.167,65 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

             (3)     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, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

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

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

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 97,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

            (6)    32.795,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

                  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 19.795,00 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);  

 

     (7)    360.226,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 -  Sectiunea de funcţionare este în sumă de 315.217,00 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 45.009,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3); 

 

(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; 
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                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 26.550,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2); 

 

    (9)   127.207,32 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 109.541,27 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.666,05 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2); 

 

            (10)    113.384,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 106.384,00 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 

            (11)  154.538,91 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 141.603,41 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10  (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3); 

 

           (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.1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2); 

 

           (13)   73.401,27 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 19.397,84 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1); 

 

           (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, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.13 (1.2.1.13.1); 

 

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

excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind 
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finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

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

achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

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

anexei 1.4, astfel: 

 

(1) 29.158,83 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, conform anexei nr. 

1.4.1, 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, conform anexei nr. 1.4.1.1 

(1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.3); 

 

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

         - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.850,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.2 

(1.4.1.2.1);  

 

     (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. conform anexei nr. 1.4.1.3 

(1.4.1.3.1). 

     

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

de cheltuieli în anul curent; 

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

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

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

în anul curent; 

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

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

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

 

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

rectificǎ rǎmânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează:     

(1)     107.664,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 

1.5.1, din care: 

 

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

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

 

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

anexei nr. 1.5.1.1. (1.5.1.1.1). 

 

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

rectifica rǎmânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr. 1.6, şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează:     

(1)     56.232,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, conform anexei 

nr. 1.6.1, din care: 

 

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

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

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

conform anexei nr. 1.6.1.1 (1.6.1.1.1). 
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Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 461.123,57 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

-   296.314,65 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 Domeniului Public Sector 1, Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ 

din Sectorul 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală 

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

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       105 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind extinderea programului de salubrizare pe străzile aferente domeniului public din zona 

Fabrica de Cărămidă nr. 1A, Sector 1 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 1 precum şi raportul 

de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice;  

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; 

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de sentinţa civilă nr. 583 din 28 ianuarie 2015 pronunţată de către Tribunalul 

Bucureşti – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 26647/3/2013, irevocabilă 

prin Hotărârea nr. 6351/2014 pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, prin care S.C. 

Compania Romprest Service S.A. şi Primăria Sectorului 1 au fost obligate să asigure servicii de 

salubrizare aferente domeniului public din zona Fabrica de Cărămidă nr. 1A, Sector 1; 

Luând act de notificarea domnului Cernat Ilie transmisă prin intermediul B.E.J. Trancă 

Bogdan Ovidiu prin care ne solicită să ne conformăm şi să executăm sentinţa nr. 583/2014; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă extinderea programului de salubrizare pe străzile aferente domeniului 

public din zona Fabrica de Cărămidă nr. 1A, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.2. S.C. Compania Romprest Service S.A va efectua operaţiunile de salubrizare pe 

străzile menţionate în anexa la prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile contractului nr. 

J077/S/ din 30.06.2008 şi a celorlalte acte adiţionale la acesta. 

 

Art.3. Se mandatează Viceprimarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, un act aditional la contractul nr. J077/S/din 30.06.2008, în care să 

se consemneze cele menţionate la art. 1 şi 2. 

 

Art.4.Viceprimarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic, 

Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       106 

 Data:    30.06.2015  
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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 conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând 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;  

Ţinând seama de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 2036/04.05.2015; 

În conformitate cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 24678/2015, 

înregistrat la Poliţia Locală a Sectorului 1 sub nr.11527/15.06.2015; 

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; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       107 

 Data:    30.06.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

     

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aallee  

  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11    

 

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

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 

În baza dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/29.07.2014 privind 

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

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1  nr.2036/04.05.2015 privind 

restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2015; 

În conformitate cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 23039/2015, 

înregistrat la Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 sub nr.201250/09.06.2015; 

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

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

                    

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  Organigrama Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

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

 

 Art.2.  Se aprobă Statul de funcţii al  Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, conform Anexelor nr. 2.1 şi nr. 2.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

         Art.3.  Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi 

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

 

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

data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       108 

 Data:    30.06.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  112200//22000044    pprriivviinndd    

aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ssuummee  ccuu  ttiittlluu  ddee  aajjuuttoorr  ddee  uurrggeennţţăă,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  

mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

     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.114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989, republicată (2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

           Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004  

privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 şi 

va avea următorul cuprins: 

 

 ”Se aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 700-

900 lei RON lunar/familie, în funcţie de punctajul obţinut .  

Punctajul se calculează conform criteriilor  din anexa 1 A, care face parte integrantă 

din această hotărâre. 

    Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria percepută 

conform contractului se va acorda suma din contract.  

Perioada de acordare a ajutorului este de 60 de luni de  la prima dispoziţie a 

Primarului Sectorului 1  pentru acordarea ajutorului.  

            De prevederile prezentei hotărâri nu pot beneficia familiile/persoanele care au datorii 

la bugetul local mai mari de 200 lei. Persoanele/familiile care au datorii la bugetul local mai 

mici de 200 lei pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei, cu condiţia achitării acestora în 

termen de 6 luni de la data emiterii  dipozitiei”. 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare,  rămân neschimbate. 

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2015. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       109 

 Data:    30.06.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau  

de reprezentare pentru victimele violenţei în familie 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. I, alin.(2), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare şi dispoziţiile 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; 

Având în vedere adresa Asociaţiei ANAIS nr. 327/09.06.2015, înregistrată la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 27081/10.06.2015; 

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115,  alin.(1),  lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

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

Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare, pentru 

victimele violenţei în familie. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractele menţionate la art. 1 al prezentei hotărâri. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       110 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa    uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr  îînn  ssuummăă  ddee  660000  lleeii//lluunnaarr,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  66  lluunnii,,  

îînn  ssccooppuull  aacchhiittăărriiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii,,  ppeennttrruu  ddooaammnnaa  SSttăănneessccuu  MMaannuueellaa  IIssaabbeellaa,,      

ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;   

Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 223/11.12.2014 privind acordarea  

unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării 

contravalorii chiriei, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, pentru doamna 

Stănescu Manuela Isabela; 

  Luând în considerare şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor 

marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării 

copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Cererea formulată de doamna Stănescu Manuela, înregistrată la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 25685/02.06.2015;  

Ţinând seama de Contractul de închiriere înregistrat sub nr. 253438/03.06.2014, încheiat 

între Radu Dănuţ, în calitate de proprietar şi Stănescu Manuela Isabela, în calitate de chiriaş, 
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precum şi Actul adiţional nr. 1, înregistrat sub nr. 299478/28.11.2014, valabil până la data de 

01.07.2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 unui ajutor financiar în sumă de 

600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna 

Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 

1, din bugetul anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

          (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul 

Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare 

socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

Protecţia Copilului Sector 1, doamna Stănescu Manuela Isabela şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       111 

 Data:    30.06.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la oferta de vânzare a  imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Având în vedere propunerea de vânzare-cumpărare formulată de Dumitrescu Ion Dragoş, 

Dumitrescu Vasilica, Ernest Cristina Ioana, Hormann Carmen, Kroner Adina, Popescu Dragoş-Radu, 

Popescu Marius Adrian, Popescu Silvia, Popescu Iuliana Lorina, Rădulescu Sorin Adrian, Rădulescu 

Marius Octavian, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 sub nr. 13803/24.03.2015; 

Văzând adresele emise de Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 sub nr. 7626/24.03.2015 şi nr. 13541/28.05.2015 privind informarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 cu privire la propunerea de vânzare-cumpărare; 

Luând în considerare adresa emisă de Administraţia Fondului Imobiliar sub nr. 

17690/15.05.2015 precum şi Extras portal informare Legea 10, aflat pe pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de Raportul tehnic privind starea structurală şi măsurile de intervenţie ce 

trebuie aplicate pentru imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 187; 

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.54, alin.(7), 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: 



76 

 

Art.1. Se ia act de propunerea de vânzare-cumpărare formulată de Dumitrescu Ion Dragoş, 

Dumitrescu Vasilica, Ernest Cristina Ioana, Hormann Carmen, Kroner Adina, Popescu Dragoş-Radu, 

Popescu Marius Adrian, Popescu Silvia, Popescu Iuliana Lorina, Rădulescu Sorin Adrian, Rădulescu 

Marius Octavian pentru spaţiul situat la etajul  II, boxele nr. 6, nr. 7, nr. 9, pivniţa nr. 3 de la subsol, 

camera de serviciu nr. 1, podul nr. 1 de la mansardă, cotă parte indiviză din părţile de folosinţă 

comună a imobilului şi  terenul aferent în suprafaţă de 218,33 mp, ce reprezintă cota de 1/3 din 

suprafaţa totală de 655,00 mp din imobilul situat în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 187, Sector 1.  

 

Art.2. Se constituie comisia pentru analizarea şi evaluarea propunerii de vânzare-

cumpărare, în următoarea componenţă: 

 

- domnul Tăsel Silvică Stan - consilier local; 

- domnul Cătălin Teodorescu - consilier local;  

- domnul Ana Luiza Zvirid - consilier local; 

- domnul Fleacă Dănuţ Ioan - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Coman Mariana - director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Gâju Silvia Cristina - şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane - 

supleant din partea  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1. 

 

Art.3. Se constituie comisia pentru negocierea şi stabilirea preţului de achiziţie, în 

următoarea componenţă: 

 

- domnul Cosmin Marius Fodoroiu - consilier local; 

- domnul Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local;  

- doamna Nicoleta Stancu - consilier local; 

- domnul Todiraş Bogdan - şef Birou Contabilitatea Patrimoniului în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- domnul Moise Alexandru - şef Birou Tehnic în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Briciu Mihaela - şef Serviciu Achiziţii Publice, Avizare Contracte - supleant din 

partea  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 
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Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, persoanele menţionate la art.2 şi art.3, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       112 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ccuu  pprriivviirree  llaa  aassiigguurraarreeaa  uunnoorr  llooccuurrii  ddee  ccaazzaarree  ppeennttrruu  

  LLiicceeuull  GGrreeccoo  ––  CCaattoolliicc  „„TTiimmootteeii  CCiippaarriiuu    

  

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare;  

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare solicitarea Liceului Greco – Catolic „‟Timotei Cipariu” nr. 

1077/12.06.2015, înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitare şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 9020/12.06.2015, precum şi acordul Şcolii Gimnaziale Speciale 

pentru Surzi nr. 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia Liceului Greco – Catolic „‟Timotei Cipariu”, cu sediul în 

Bucureşti, str. Bucegi nr.97, sector 1, a unui număr de 20 de locuri de cazare în incinta internatului 

Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 5, sector 1, 

pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu anul şcolar 2015-2016.  
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Art.2. Liceul Greco – Catolic „Timotei Cipariu” şi Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 

1 vor încheia în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri un protocol de colaborare 

pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cheltuielile de întreţinere, respectiv plata utilităţilor (electricitate, apă, gaze) vor fi 

suportate de către Liceul Greco – Catolic „Timotei Cipariu”, conform protocolului de colaborare 

menţionat la art.2. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Greco – Catolic „‟Timotei Cipariu”, 

Directorul Şcolii Ginaziale Speciale pentru Surzi nr. 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       113 

 Data:    30.06.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  uunnuuii  AAcctt  AAddiiţţiioonnaall  llaa  CCoonnttrraaccttuull  ddee  îînncchhiirriieerree  nnrr..  22772277//0077..0066..22001111,,  

aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii    11  nnrr..  221100//1122..1100..22001100,,  mmooddiiffiiccaattăă  şşii  

ccoommpplleettaattăă  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii    11  nnrr..  7711//2288..0044..22001111  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, 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 INCHEIEREA NR. 132149/08.02.2010 prin care se admite INTABULAREA 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat in 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 construcţiei 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 
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procesul verbal de predare – primire din data de 10.03.2010 încheiat între Societatea de Construcţii 

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 Scolar Industrial Constructii Cai Ferate (Colegiul Tehnic 

“Mircea cel Bătrân‟‟) în actualul sediu; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, 

în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate şi de 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; 

 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 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; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adiţional la Contractul de închiriere nr. 2727/07.06.2011, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010, modificată şi completată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului  1 nr. 71/28.04.2011,     având ca obiect imobilul din str. 

Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial 

Construcţii Căi Ferate, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Se mandatează doamna Gaidoş Nicoleta - director al Colegiului Tehnic “Mircea cel 

Bătrân” şi doamna contabil Focheanu Milica să semneze în faţa notarului public, în numele şi pe 

seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adiţional menţionat la art. 1 prin care se majorează 

cuantumul chiriei şi se modifică durata închirierii, după încheierea actului adiţional, facturile fiscale 

de chirie urmând a fi emise către Colegiului Tehnic “Mircea cel Bătrân”. 
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Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, directorul Colegiului Tehnic “Mircea cel Bătrân”, Direcţia Management 

Economic 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       114 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din patrimoniul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti în patrimoniul unor unităţi de învăţământ de pe raza sectorului 1 

 

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

specialitate al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală; 

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 115/2011 

privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de 

a scoate la licitaţie certificate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 

Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile 

de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   Văzând:  

Procesul verbal de predare – preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca 

Ford Tranzit încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea 

Administrativ Teritorială (Sector 1 al Municipiului Bucureşti), înregistrat sub nr. 34/2015; 

Procesul verbal de predare – preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca 

Ford Tranzit încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea 

Administrativ Teritorială (Sector 1 al Municipiului Bucureşti), înregistrat sub  nr. 46/2015; 

Procesul verbal de predare – preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca 

Ford Tranzit încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea 

Administrativ Teritorială (Sector 1 al Municipiului Bucureşti), înregistrat sub   nr. 33/2015; 

Procesul verbal de predare – preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca 

Ford Tranzit încheiat între Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea 

Administrativ Teritorială (Sector 1 al Municipiului Bucureşti), înregistrat sub  nr. 51/2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată, din patrimoniul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti în patrimoniul Colegiului Tehnic Feroviar Mihai I; Colegiului Tehnic Media; Colegiului 

Naţional Aurel Vlaicu şi Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu a bunurilor mobile (microbuze Ford Tranzit) 

descrise în Anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea, respectiv preluarea  bunurilor menţionate în Anexele nr. 1-4 se va efectua 

în baza unui proces verbal de predare -  preluare, în termen de maximum 15 zile de la data 

prezentei hoatărâri. 

Art.3. Se mandatează Viceprimarul Sectorului 1 să desemneze, din cadrul aparatului de 

specialitate, comisia însărcinată cu încheierea procesului-verbal de predare-preluare menţionat la 

art. 2. 

Art.4. (1) Se mandatează directorii unităţilor de învăţământ nominalizate la art. 1 să 

întreprindă toate demersurile necesare în vederea înmatriculării şi punerii în circulaţie a bunurilor 

mobile menţionate în anexele nr. 1-4 ale prezentei horărâri de consiliu. 

           (2) Directorii unităţilor de învăţământ cărora li se predau bunurile nominalizate în 

prezenta hotărâre vor raporta, până la data de 10 ianuarie a anului în curs, la Direcţia Generală de 

Dezvoltare Regională şi Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice  numărul de elevi transportaţi, precum şi numărul de kilometri efectuaţi. 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală, Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, Colegiul Tehnic Media, 

Colegiul Naţional Aurel Vlaicu, Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       115 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  mmooddiiffiiccaarreeaa  aanneexxeeii  nnrr..  33  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  110022  ddiinn  2288..0055..22001155    pprriivviinndd  RReegguullaammeennttuull  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  

aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  pprriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aallee  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  

ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    

 

           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 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 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

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

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

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

de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
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Cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 – reglementarea unor măsuri 

bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

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

publice; 

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.  

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

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

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

să se încadreze în numărul maxim de posturi stabilit conform adresei Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti nr. 4766 din 18.03.2015 înregistrată sub nr. 431 din 24 .03.2015 precum 

şi a adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 5915 din 03.04.2015 înregistrată 

sub nr. 525 din 07.04.2015;   

Plecând de la:  

Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 431 din 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

implementare; 

Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 525 din 

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

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

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

serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor, iar numărul maxim de posturi stabilit pentru 

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 si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
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stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările şi completările  ulterioare.  

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

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. 

Având în vedere prevederile adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

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

Bucureşti sub nr. 5532/30.03.2015 cu privire la stabilirea numărului de posturi de la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2015.  

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

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

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

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

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

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

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

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

menţine până la 31 decembrie 2015 ” .  

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

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

subunităţii administrativ 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; 

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;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

municipului 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 anexei nr. 3, privind Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului 

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

28.05.2015, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 

          Art.4. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcţii al 

aparatului de specialitate, precum şi prevederile art. 36, pct. 1 din Hotârârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 102 din 28.05.2015 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei 

hotărâri. 

 

          Art.4. 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       116 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  VViicceepprriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii,,  îînnllooccuuiittoorruull  ddee  

ddrreepptt  aall  PPrriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  ccoonnffoorrmm  aarrtt..  5577,,  aalliinn..  ((22))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  221155//22000011,,    

ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  ssăă  sseemmnneezzee  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  rreepprreezzeennttaannţţiiii  

ffuunnccţţiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii,,  rreessppeeccttiivv  rreepprreezzeennttaannttuull  ssaallaarriiaaţţiilloorr  ccoonnttrraaccttuuaallii,,  AAccoorrdduull  CCoolleeccttiivv,,  

rreessppeeccttiivv  CCoonnttrraaccttuull  CCoolleeccttiivv  ddee  MMuunnccăă  îînncchheeiiaattee  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  

PPrriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

întocmit de 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; 

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

elaborarea actelor normative, r2, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 284/2010- Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor art. 137-139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile art. 72, art. 74 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

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

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

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În considerarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, r3, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În concordanţă cu Procesele verbale de negociere a contractului colectiv de muncă/acordului 

colectiv încheiate între Primarul Sectorului 1 şi reprezentantul personalului cu contract individual de 

muncă/reprezentanţii funcţionarilor publici de la nivelul aparatului de specialitate, înregistrate sub nr. 

I/677/15.06.2015 şi I/679/16.06.2015; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind încheierea unui Acord colectiv 

între Primarul Sectorului 1 şi reprezentanţii funcţionarilor publici, anexat procesului verbal nr. 

I/679/16.06.2015; 

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: 

 

Art.1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv şi ale Contractului colectiv de muncă de 

la nivelul aparatului de specialitate. 

(2). Se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, înlocuitorul 

de drept al Primarului Sectorului 1, conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reprezentanţii funcţionarilor publici ai aparatului 

de specialitate, să semneze Acordul colectiv, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(3). Se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, înlocuitorul 

de drept al Primarului Sectorului 1 conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reprezentantul personalului contractual al 

aparatului de specialitate, să semneze Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

Art.2. Prevederile Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit 

prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării în cadrul instituţiei, respectiv de la data 

înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Inspecţia 

Muncii - Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale, din care un exemplar 

pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice -Inspecţia Muncii - 

Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 
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Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, Direcţia Management Economic 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       117 

 Data:    30.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării şi completării  în primul semestru al anului 2015 a Planului de 

ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

a Sectorului 1, precum şi la nivelul Poliţiei Locale  a Sectorului  1, 

 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/ 25.09.2014 

 

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

întocmit de către Direcţia Juridică şi  Resurse Umane; 

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

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

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

 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 nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 În concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 19.06.2014 privind 

aprobarea Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 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 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială  şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”;   

 Ţinând seama de propunerea privind modificarea în cursul semestrului I al anului 2015 a 

planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Poliţiei Locale Sector 1, înaintată Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa  înregistrată sub nr. 27390 din 12.06.2015; 
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 Luând în considerare propunerea privind modificarea în cursul semestrului I al anului 2015 a 

planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Direcţiei Generală Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa  înregistrată sub nr. 

28206 din 17.06.2015; 

 Tinând seama de faptul că se avizează favorabil proiectul planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2015 de la nivelul Direcţiei Generală Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, de 

către reprezentantul sindicatului;  

 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 art. 3 şi Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.153 din 25.09.2014, astfel:   

 

                  “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

pentru instituţia publică de interes local Direcţia Generală  Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;” 

 

 Art.2.  Se modifică şi se completează art. 4 şi Anexa nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.153 din 25.09.2014, astfel: 

   

                  “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

pentru instituţia publică de interes local Poliţia Locală a Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre;”  

 

 Art.3. (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 pentru 

instituţia publică de interes local Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, pe anul 

2015, conform Anexei nr.1, precum şi pentru instituţia publică de interes local Poliţia Locală a 

Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consililui Local nr.153 din 25.09.2014 rămân 

nemodificate.  

 Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.  

 Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Management Resurse Umane, 

aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Direcţia Generală 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală 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 30.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       118 

 Data:    30.06.2015 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

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

pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 32422/26.05.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub numărul nr. 

85828 din data de 07.05.2015; 

 - Cererea de acordare a înlesnirilor la plata pentru impozite şi taxe locale nr. 

80840/29.04.2015 depusă de Asociaţia ,, Fecioara Maria a Milostivirii în România”; 

 - Declaraţiile pe propria răspundere formulate de dna. Rose Carmel McNamara, Preşedinte a 

Asociaţiei ,,Fecioara Maria a Milostivirii în România”; 

 - Statutul Asociaţiei ,,Fecioara Maria a Milostivirii în România” actualizat la data de 

07.11.2013; 

 - Actul constitutiv autentificat cu nr. 2787/14.12.2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi ,,S. 

Ciudoescu & C.G. Ciudoescu”; 

 - Decizia nr.504/23.12.2013, eliberată de Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii 

sociale a Municipiului Bucureşti, valabilă până la eliberarea Certificatului de Acreditare;  

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum de 4212 lei, aferent 

anului 2015, pentru clădirea situată în Bucureşti, Sector 2, str. Popa Nicolae nr.6, Bl.23, Sc.2, Ap.23, 

cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestui imobil, respectiv ,,sprijinirea persoanelor aflate în 

nevoie prin educaţie, în vederea unui mod de viaţă independent şi pozitiv,  şi acordarea sprijinului 

umanitar şi a asistenţei medicale”. 

 

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

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

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.49 

Bucureşti,30.06.2015  

 
 

 
 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru 

FUNDAŢIA HOSPICE “CASA SPERANŢEI“ 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

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

pentru FUNDAŢIA HOSPICE “CASA SPERANŢEI“;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 32421/26.05.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Referatul nr. 60526/30.03.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

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

 -Solicitarea FUNDAŢIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“ înregistrată la Direcţia Venituri Buget 

Local Sector 2 sub nr. 60526/30.03.2015; 

 -Declaraţiile pe propria răspundere nr. 73/03.02.2014, respectiv nr. 143/30.03.2015 formulate 

de dl. Padureanu Alexandru, Director executiv al FUNDAŢIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“; 

 -Statutul FUNDAŢIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“, autentificat sub nr. 9774/1992;  

 -Actele adiţionale la Statutul FUNDAŢIEI HOSPICE “CASA SPERANŢEI“ autentificate sub nr. 

3969/1996, nr. 4648/1999, nr. 931/2003, nr. 1056/2005, nr. 2086/2007, nr. 746/2008, respectiv nr. 

153/2013; 

 -Decizia nr. 237/17.05.2012 emisă de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – 

Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judeţului Braşov. 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum total de 217.998,80 lei, 

aferent anului 2015, pentru clădirea situată în Bucureşti, Sector 2, str. Tămâioarei nr. 121-123, 

cladirea C1-U1, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, 

„îngrijirea social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele 

aflate în fazele terminale ale unor boli”. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.50 

Bucureşti, 30.06.2015 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 



100 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, pentru 

Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

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

pentru Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România;  

 Analizând:  

 -Raportul de specialitate nr. 37362/17.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Referatul nr. 109901/11.06.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

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

 -Solicitarea Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, înregistrată la Direcţia 

Venituri Buget Local Sector 2 sub nr. 73364/17.04.2015; 

 -Duplicatul Declaraţiei pe propria răspundere formulată de dl. Ene Viorel, Preşedinte al 

Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România; 

 -Statutul Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, înregistrat cu nr. 29/1996 

în Registrul Special al Instanţei privind Asociaţiile;  

 -Actul adiţional la Statutul Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, 

autentificat sub nr. 226/2004, la Birou Notarial Public „Mioara Velicu”; 

 -Acordurile de colaborare nr. 223/05.01.2015 şi nr. 17948/23.03.2014, încheiate între Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum de 41.638 lei, aferent 

anului 2014 şi în cuantum de 41.638 lei, aferent anului 2015, pentru clădirea situată în Bucureşti, str. 

Batiştei nr. 11, et. 1, ap.1, Sector 2, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun 

imobil şi anume, aceea de a servi la realizarea scopului şi obiectului de activitate al Asociaţiei. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.51 

Bucureşti, 30.06.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri   pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru  

Ajutor Umanitar Individual” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

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

pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37517/18.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul de specialitate nr. 58528/19.06.2015  prezentat  de  Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţie Socială 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; 

 -  Referatul nr. 105846/08.06.2015 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

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

 - Adresa nr. 688/02.06.2015 emisă de Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual 

privind solicitarea scutirii la plată a taxelor şi impozitelor locale pentru perioada 2009 - 2013; 

 - Statutul Asociaţiei Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, înregistrat la 

Judecătoria Buftea în data de 23.01.2015; 

 - Lista spaţiilor utilizate de Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual în Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 6649/94/2013; 

 - Certificatul de înregistrare fiscală al Organizaţiei Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual; 

 - Certificatul de acreditare seria AF nr. 000239 emis de Ministerul muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice; 

 - Balanţa de verificare pe conturi analitice, cumulativă, aferentă intervalului 2009 - 2013; 

 - Declaraţia pe propria răspundere cu privire la activitatea socio-umană desfăşurată în clădirile 

proprietate a organizaţiei, înregistrată sub nr. 687/02.06.2015; 
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 - Raportul cu privire la activităţile/serviciile sociale derulate în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti în perioada 1994 - 2015; 

 - Contractul de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2, înregistrat sub numărul 70545 din data de 06.10.2014; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

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

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

 Propune prezentul proiect de 

 

H O T Ă R Ă R E 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum total de 51430 lei, 

aferent perioadei 2009 - 2013, pentru clădirile aparţinând ,,Organizaţiei Suedeze pentru Ajutor 

Umanitar Individual”, situate în Bucureşti, Sector 2, Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19 ap.1; Str. 

Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.2; Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.4 şi Str. Delfinului nr. 3, Bl. D11, 

ap.2, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestor imobile şi anume „oferirea de servicii sociale 

de tip rezidenţial pentru grupuri vulnerabile/persoane cu dizabilităţi”. 

 

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

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

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.52 

Bucureşti, 30.06.2015 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi  

Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unor  

amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii 

„Săli de sport” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A., a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de 

investiţii „Săli de sport”;  

 Analizând:  

 -Nota de fundamentare nr. 2821/15.06.2015 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 39085/25.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 37204 /25.06.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de 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; 

 -Încheierea nr. 5318/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Extrasul de 

Carte Funciară nr. 51156/31.03.2006 în care este înscris imobilul din Aleea Circului nr. 1, sector 2; 

 -Încheierea nr. 5316/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Extrasul de 

Carte Funciară nr. 51154/31.03.2006 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 1, sector 2; 

 -Încheierea nr. 5348/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Extrasul de 

Carte Funciară nr. 51705/31.03.2006 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 14A, sector 2. 

 Având în vedere reglementările:  
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 -Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 -Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” 

S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) şi art. 119-120 din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a 

terenurilor aparţinând domeniului public de interes local aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2. 

            (2) Terenurile menţionate la alineatul (1) se identifică conform anexelor  nr. 1-2, în 

vederea realizării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”.    

       

 Art. 2 (1) Terenurile identificate la art. 1 alin. (2) se transmit în folosinţă gratuită către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”. 

              (2) Schimbarea destinaţiei imobilelor terenuri atribuite atrage revocarea prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) Predarea - primirea terenurilor se realizează pe bază de „protocol” încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de 

Investiţii „C.N.I.” S.A., conform modelului de protocol din anexa nr. 3. 

           (2) Anexele nr. 1 – 3 cuprind 11 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de sistematizare pe verticală a 

amplasamentelor şi suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea 
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şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) aferente 

construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului. 

 

 Art. 5 (1) La terminarea lucrărilor, după efectuarea recepţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. va preda, pe bază de 

protocol, Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, imobilele terenuri identificate la art.1, iar obiectivele de investiţii realizate vor fi 

predate cu titlu gratuit. 

           (2) După predarea - preluarea investiţiilor, beneficiarul se angajează să întreţină 

construcţiile „săli de sport” pe perioada lor de funcţionare.  

 

 Art. 6 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 38/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită 

către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 

28 din Bucureşti, Aleea Circului nr. 1, sector 2, destinate unei săli de sport, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 8 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.53 

Bucureşti, 30.06.2015 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi  

funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei  

Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;            

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37689/18.06.2014 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane şi Referatul nr. 37199/16.06.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios-

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

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.115/2014 si H.C.L. Sector 2 nr 40/2014 privind 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi 

al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - Adresa nr. 4767/18.03.2015 şi adresa nr. 5916/03.04.2015 prin care Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2015 pentru 

subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Avizul Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date 

nr.3558229/08.05.2015, înregistrat la Primăria Sector 2 cu nr.29950/14.05.2015; 

 -  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 20976/2015. 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 şi pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, 

conform anexelor nr. 1 şi 2.   

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este de 357 de posturi, din care două posturi de demnitate publică, 41 

posturi de conducere şi 314 posturi de execuţie. 

  (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 este 74, din care 7 posturi de conducere  şi 67 de posturi de 

execuţie. 

 

 Art.2. (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

  (2) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

pentru Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

  (3) Anexele 1-4 conţin un număr de 84 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.3. Prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2,modificată prin 

H.C.L. Sector 2  nr. 40/2014, H.C.L. Sector 2  nr. 52/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr.115/2014 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de 

Statutul funcţionarilor publici.  

            (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau 

personal contractual, se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
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 Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

             (2)  Anexele se comunică instituţiile 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.54 

Bucureşti, 30.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea  în funcţia publică de conducere de Director Executiv al Direcţiei  

Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 a doamnei Stegăruş Dalia 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind numirea  în funcţia publică de conducere de 

Director Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 a doamnei 

Stegăruş Dalia;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37476/17.06.2015 întocmit de Direcţia Management Resurse 

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

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Art. 81 alin. (2) lit. „h“ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 9, alin. (2) din H.G.R. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 

dimensionare a numărului de funcţii din aparatul seviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, materiale şi financiare; 

 - Avizul Direcţiei de Evidenţă Persoane şi Administrarea Bazelor de Date nr. 

3558544/17.06.2015 pentru numirea doamnei Stegăruş Dalia în funcţia publică de conducere de 

director executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2. 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1. Pe data prezentei, doamna STEGĂRUŞ DALIA se numeşte în funcţia publică de 

conducere de Director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, 

serviciu public sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, fără personalitate juridică. 

 

 Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Publică de 

Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.55 

Bucureşti, 30.06.2015 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transmiterii în administrare către Administraţia Domeniului 

Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona 

Marian Cristescu şi str. Drăguşin Deleanu 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona Marian Cristescu 

şi str. Drăguşin Deleanu;  

 Analizând:  

 - Raportul de specialitate nr. 4833/21.05.2015 al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, 

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

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 35513/18.06.2015 al Direcţiei Economice 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;  

 -  Art. 36 alin. (5) lit. a) precum şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 -  Art. 861 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII – a; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 112/2011 pentru aprobarea Protocolului privind 

parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Federaţa Română de Fotbal; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 107/2014 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 

nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII – a; 

 - Procesul verbal de predare primire încheiat în data de 25.09.2012 între Federaţia Română 

de Fotbal şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru predarea terenului de minifotbal realizat în 

zona Marian Cristescu şi strada Drăguşin Deleanu; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 2155/28.06.2012 privind constituirea Comisiei de 

predare – primire a terenului situat în zona prelungirii str. Marian Cristescu şi a străzii Drăguşin 

Deleanu, Sector 2, de la Federaţia Română de Fotbal; 

 - Încheierea nr. 60101 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2 din Dosarul nr. 60101/16.12.2014; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, a „terenului de minifotbal” realizat în zona Marian 

Cristescu şi a străzii Drăguşin Deleanu, identificat conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Predarea - primirea „terenului de minifotbal” prevăzut la art. 1 se face pe bază de 

proces verbal încheiat între Consiliul Local Sector 2 în calitate de predător şi Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Începând cu data predării - primirii „terenului de minifotbal”, Administraţia Domeniului 

Public, Sector 2 are obligaţia de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanţă, 

întreţinere şi reparaţii. 
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 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public, Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

la sediul Primăriei Sector 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.56 

Bucureşti, 30.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea  

„Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a  

Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi  

aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local  

al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea 

şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al 

Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37973/22.06.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

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

Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind 

analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către 

Consiliul Local al Sectorului 2”; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 

privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a 

http://www.ps2.ro/
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Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea 

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

 - H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi 

al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector nr. 40/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 115/2014; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Art. 5 al Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015, se modifică şi se completează având următorul 

conţinut: 

 „Art. 5 (1) CTATU analizează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, 

astfel încât fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului şef pe 

baza avizelor emise anterior de instituţiile componente, precum şi deciziile pentru studiile de 

fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin 

reglementările în vigoare. 

             (2) Investiţiile de mare anvergură, chiar dacă pot fi autorizate direct, cu regim 

mai mare de înălţime (începând de la P+3E), generatoare de trafic/reţele/parcări/schimbări 

de destinaţie şi altele asemenea, se vor consulta în cadrul C.T.A.T.U. prealabil emiterii 

Certificatului de Urbanism sau a Autorizaţiei de Construire, conţinutul deliberărilor urmând a 

fi notat în caietul de procese-verbale şi adus la cunoştinţa Primarului Sectorului 2. ” 

 

 Art. II. Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 

nr. 27/2015, se înlocuieşte cu anexa ce conţine 4 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 
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şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015,  rămân aplicabile. 

 

 Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Arhitectul Şef  şi Directorul Direcţiei 

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

Sectorului 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. V. 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.57 

Bucureşti, 30.06.2015 

 

*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 30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 37779/19.06.2015 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

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

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

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 

 În temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) 

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

completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti la 31.03.2015, conform anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.58 

Bucureşti, 30.06.2015 

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

30.06.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.06.2015; 

 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. 39239/25.06.2015 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

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

menţionate în anexa 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 anexa 

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 

Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor 

http://www.ps2.ro/
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de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.27/31.03.2015; 

 

 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 anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 10 poziţii. 

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

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

legislaţiei în vigoare. 

 

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

hotărâri. 

 

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

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

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.59 

Bucureşti, 30.06.2015 

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

30.06.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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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.6.2/3158 din data de 26.05.2015; 

 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/ 

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

ulterioare : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  519.656 mii lei conform anexei nr.1. 

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 - Formularul 11/2 – Anexa nr.2.3 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial 

din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe 
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 - Formularul 11/3 – Anexa nr.2.4; 2.4.1; 2.4.2 – Bugetul fondurilor externe nerambursabile, 

atât la partea de venituri cât şi de cheltuieli detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de 519.656 mii lei 

 

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  

 

 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01   - Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D         - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03            - D.I.T. 

 - Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale 

  - Anexa 3.2.1 - cap.54.02.10    -Direcţia generală de evidenţă a persoanelor 

 

 - Anexa 3.3   - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.4   - capitol bugetar 60.02   -Apărare 

 - Anexa 3.4.1 - cap.60.02.02      -Centrul militar zonal 

 

 - Anexa 3.5   - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.5.1 - cap.61.02.03    - Ordine Publică 

 - Anexa 3.5.2 - cap.61.02.03.04    - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 3.5.3 - cap.61.02.05    - Protecţie Civilă 

 

 - Anexa 3.6  - capitol bugetar 65.02  - Învăţământ total 

 - Anexa 3.6.1 - cap.65.02.01     - centralizator 

 - Anexa 3.6.2 - cap.65.02.02   - D.I.T. 

 - Anexa 3.6.3. - cap.65.02.03.01   - D.I.T. 1 

 - Anexa 3.6.4 - cap.65.02.03.02   - D.I.T. 2 

 - Anexa 3.6.5 - cap.65.02.03 US 1  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.6 - cap.65.02.03 US 2  - unităţi şcolare 
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 - Anexa 3.6.7 - cap.65.02.04    - D.I.T. 1 

 - Anexa 3.6.8 - cap.65.02.04    - D.I.T. 2 

 - Anexa 3.6.9 - cap.65.02.04 US1  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.10 - cap.65.02.04 US2  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.11 - cap.65.02.04 US3  - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.12 - cap.65.02.05 US   - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.13 - cap.65.02.07.04   - D.I.T. 

 - Anexa 3.6.14 - cap.65.02.07.04 US  - unităţi şcolare 

 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 66.02  - Sănătate 

 - Anexa 3.7.1 - cap.66.02.06.03   - Unităţi medico sociale Sf. Andrei 

 - Anexa 3.7.2 - cap.66.02.50.50   - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

 - Anexa 3.8  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.8.1 - cap.67.02.03   - Servicii culturale 

 - Anexa 3.8.2 - cap.67.02.03.30   - Centrul Cultural European N. Bălcescu 

 - Anexa 3.8.3 - cap.67.02.05   - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.8.4 - cap.67.02.05.03 P  -Întreţinere grădini publice, parcuri,  

                                                                                       zone verzi, baze sportive şi de agrement  

                                                                                       PS 4 

 - Anexa 3.8.5 - cap.67.02.05.03 A   - Administraţia Domeniului Public 

 

 - Anexa 3.9   - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială   

 - Anexa  3.9.1 - cap.68.02.04.1   - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 - Anexa  3.9.2 - cap.68.02.12   - Unităţi de asistenţă medico-sociale  

                                                                                         – Centrul medico-social Sf. Andrei 

 - Anexa 3.9.3 - cap.68.02. AS   - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.9.4 - cap.68.02.AS.06.1  - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.9.5 - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 3.9.6  - cap.68.02.AS.05.02    - Asistenţă Socială în caz de Invaliditate 

 - Anexa 3.9.7   - cap.68.02.AS.15    - Ajutor social 

 - Anexa 3.9.8 - cap.68.02.AS.50   - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor  

                                                                                       şi asistenţei sociale 

  

 - Anexa 3.10   - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 3.10.1 - cap.70.02.03   - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 
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 - Anexa 3.10.2 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 3.10.3 - cap.70.02.05   - Alimentare cu apa si amenajari hidroteh. 

 - Anexa 3.10.4 - cap.70.02.05.01   - Alimentare cu apă 

 - Anexa 3.10.5 - cap.70.02.50    - Alte servicii în domeniul locuinţelor 

 

 - Anexa 3.11   - capitol bugetar 84.02  - Transporturi  

 - Anexa 3.11.1 - cap.84.02.03   - Transport rutier 

 - Anexa 3.11.2 - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate partial din venituri 

proprii. 

 - Anexa 4.1. - capitol bugetar 65.10 - Invăţămînt  

 - Anexa 4.1.1   - cap. 65.10.03.01  - Învăţământ preşcolar  

 - Anexa 4.1.2   - cap. 65.10.03.02  - Învăţământ primar 

         - Anexa 4.1.3   - cap. 65.10.04.01   - Învăţământ primar  

 - Anexa 4.1.4   - cap. 65.10.04.02   - Învăţământ secundar superior  

 - Anexa 4.1.5 - cap. 65.10.05           - Învăţământ postliceal 

 - Anexa 4.1.6 - cap. 65.10.07.04   - Învăţământ special  

 

 - Anexa 4.2. - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere şi religie 

 - Anexa 4.2.1 - cap.67.10.03.30  - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

 - anexa 4.3         – capitol bugetar 68.10   -  Asigurări şi Asistenţă Socială 

 - anexa 4.3.1      -  cap. 68.10.12                   - Centrul medico-social Sf.Andrei 

 

 Art. 5. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucuresti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 - anexa nr.5                   ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „ 

 - anexa nr. 6; 6.1          „ Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Taxe şi Impozite Locale” 

 - anexa nr. 6.2           „Credite de angajament a Direcţiei Generale de Taxe şi Impozite 

Locale. 

 - anexa nr. 7; 7.1  ,,Lista de investiţii a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor”   

 - anexa nr. 8; 8.1  „ Lista de investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” 

 - anexa nr. 9; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 9.10  

                                                ,,Lista de investiţii a D.I.T.” 
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 - anexa nr. 9.9           Credite de angajament a D.I.T. 

 -anexa nr. 10; 10.1   ,,Lista de investiţii a Administraţiei Domeniului Public Sector 4”; 

 - anexa nr. 11; 11.1; „Lista de investiţii a D.G.A.S.P.C” 

 - anexa nr. 11.2            „Credite de angajament a D.G.A.S.P.C” 

 

 Art. 6. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, atât la partea de venituri cât şi de 

cheltuieli, în valoare de 1.026,55 mii lei. 

 - Anexa 12.  - capitol bugetar 51.08  - Autorităţi publice şi Acţiuni externe 

 - Anexa  12.1   - cap. 51.08.01   - Autorităţi executive şi legislative  

 - Anexa  12.2 - cap. 51.08.01.03   - Primăria Sector 4  

 

 Art. 7. Se aprobă virarea sumei de 10.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art. 8. 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. 

 

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

de 02.06.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Veronica TOMA 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.113/02.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.  

16/2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă 

şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului 

(ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum şi Referatul 

de Specialitate nr.209761/22.05.2015 întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4;; 

 În baza prevederilor cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.16/2009 privind 

stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei 

de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului; 

 Luând act de reglementările cuprinse în art.28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, republicată, de art.1 din H.G.R. nr.1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, de Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, de Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, de O.G. 

nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică şi se completează Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.16/2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi 

aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului,conform Anexei 1 la 

prezenta.  

 

 Art.2. Se modifică şi se completează Anexa 4  din Hotărârea  Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.16/2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi 
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aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului, conform Anexei 2 la 

prezenta. 

 

 Art.3. Se modifică şi se completează Anexa 10 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.16/2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi 

aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului,conform Anexei 3 la 

prezenta. 

 

 Art.4. Plata ajutoarelor prevazute de art.28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, republicată şi Hotărârea nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, se vor face sub forma unor tichete sociale. 

 

 Art.5. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.16/2009 privind 

stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei 

de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului, rămân neschimbate. 

 

 Art.6. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

de 02.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.114/02.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 

nr.124/29.08.2013 privind aprobarea prestaţiilor financiare excepţionale  

prevăzute de Legea 272/2004 şi a condiţiilor de acordare a acestora sub formă de  

tichete sociale sau în numerar 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr.210614/28.05.2015, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4; 

 În baza art.130-132 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.n) din Legea 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc sub formă de tichete sociale sau în numerar, în 

cuantum de maxim 300 lei lunar/copil, ca prestaţie financiară excepţională, familiilor care îngrijesc 

copii şi care se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională 

care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

 Art.2. Ajutorul bănesc prevăzut la art.1 se va acorda din fondul lunar de 8.000 lei existent în 

cadrul bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, destinat 

sprijinirii copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate, cu condiţia ca suma maximă să fie de 300 

lei/ beneficiar.  

 Art.3.Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu 

nr.124/29.08.2013 privind condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate 

familiilor aflate în dificultate, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 02.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.115/02.06.2015 
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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 imputernicirea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să 

întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public şi privat al 

Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate comun nr.P.9/1012/15.06.2015 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 

Publice şi Dezvoltare şi Direcţia Gospodărire Locală 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 16/27.01.2015, completată prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 4 nr. 50/26.03.2015.  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81, alin. (2) lit. „m” coroborat cu art.115 alin 1 lit „b” 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă împuternicirea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement 

Sector 4 să îndeplinească atribuţiile de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor verzi şi a tuturor 

amenajărilor realizate de sectorul 4 pe domeniul public şi privat al municipiului Bucureşti; 

 Art. 2. Transmiterea atribuţiilor prevăzute la art. 1 se face pentru o perioadă de maxim 6 luni, 

respectiv până la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de „Servicii de amenajare şi 

întreţinere a domeniului public şi privat de pe raza Sectorului 4 al municipiului Bucureşti”. 

 Art. 3. Direcţia Gospodărire Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 4 va monitoriza şi controla modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art.1.; 

 Art. 4. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de Direcţia Administrare Parcuri şi Zone 

de Agrement Sector 4 în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art.1 se finanţează de la 

bugetul local pentru serviciile efectuate pe domeniul public;  

 Art. 5. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Economică, Direcţia Gospodărire Locală şi Direcţia 

Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
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hotărâri, aceasta fiind difuzată de Serviciul Tehnic Consiliului Local şi Documente Electorale, 

conform competenţelor. 

 

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

de 18.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.116/18.06.2015 
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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 Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.6.2/3522 din data de 15.06.2015;  

 Luând în considerare prevederile : 

- art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  519.656 mii lei conform anexei nr.1. 

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4 la partea de cheltuieli, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în  

valoare de  519.656 mii lei 
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 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.1.1 - cap.67.02.05  - Servicii recreative şi sportive 

 - Anexa 3.1.1.1 - cap.67.02.05.03 P -Întreţinere grădini publice,parcuri, zone verzi,  

                                                                              baze sportive şi de agrement PS 4 

 - Anexa 3.1.1.2 - cap.67.02.05.03 A  - Administraţia Domeniului Public 

 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii:  

 - anexa nr. 4.1 ,,Lista de investiţii a Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4”; 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 

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

de 18.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.117/18.06.2015 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe  

perioada 01.07.2015 – 30.09.2015  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4; 

 Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

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

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul DELEGEANU Dan-Bogdan în funcţia de preşedinte de 

şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.07.2015-30.09.2015. 

 

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.118/25.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE  

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia d-lui IONESCU ALEXANDRU-SILVIU înregistrată la Cabinet 

Secretar cu nr. 88/ 03.06.2015. 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 88/09.06.2015; 

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

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

aleşilor locali, modificată şi completată;   

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

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului IONESCU Alexandru-Silviu, precum şi 

vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

   

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.119/25.06.2015 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Popescu Alexandru-Leonte, constatată prin Hotărârea Consiliului Local 

sector 4 nr. 138/ 29.08.2013; 

 Ţinând cont de adresa Uniunii Social Liberale – Bucureşti Sector 4 înregistrată la Cabinet 

Secretar cu nr. 144/18.06.2015; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.100 alin33 din Legea nr.115/19.05.2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

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

   

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Se validează mandatul de consilier local al domnului ALBU Costin-Bogdan,  

candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/29.08.2013.   

   

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 
Nr.120/25.06.2015 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al doamnei Nae Anca Maria, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 

2/29.01.2015; 

 Ţinând cont de adresa Uniunii Social Liberale – Bucureşti Sector 4 înregistrată la  Cabinet 

Secretar cu nr. 144/18.06.2015; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.100 alin33 din Legea nr.115/19.05.2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

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

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al doamnei STOLOJANU Doina Delia,  

candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 2/29.01.2015.   

 Art. 2 Doamna STOLOJANU Doina Delia va fi membru în cadrul Comisiei pentru comerţ şi 

protecţia consumatorului (comisie de bază).  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
 
Nr.121/25.06.2015 
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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 validarea unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Ionescu Alexandru Silviu, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 

4 nr. 119/ 25.06.2015; 

 Ţinând cont de adresa Uniunii Social Liberale – Bucureşti Sector 4 înregistrată la Cabinet 

Secretar cu nr. 144/18.06.2015; 

 Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.100 alin33 din Legea nr.115/19.05.2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată; 

 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

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

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Se validează mandatul de consilier local al domnului GHEORGHE Dorel,  

candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul declarat vacant 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 119/25.06.2015.   

   

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 
Nr.122/25.06.2015 
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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 duratei de funcţionare a Secţiei 26 poliţie naţională în  

spaţiul situat în B-dul Metalurgiei nr. 89, sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. P3/94/09.06.2015, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4, precum şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

 În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4, Nr. 106/27.10.2005 şi văzând 

dispoziţiile cuprinse la art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 81, alin. (4) din Legea Nr. 215/2001 privind 

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

           

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită, către Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului situat în B-dul Metalurgiei nr. 89 sector 4, 

în care funcţionează Secţia 26 poliţie; 

 Art. 2. Celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului Local Sector 4, Nr. 

106/27.10.2005, rămân neschimbate; 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

Sector 4 şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 
Nr.123/25.06.2015 
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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 Viceprimarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr. P.6.2/3714 din data de 23.06.2015;  

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  519.656 mii lei  conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4 la partea de cheltuieli, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - Anexa 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de  519.656  mii lei 
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 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 65.02 - Învăţământ total 

 - Anexa 3.1.1 - cap.65.02.     - D.I.T. 

 - Anexa 3.1.2 - cap.65.01.     - unităţi şcolare 

 - Anexa 3.1.3 - cap.65.02.03.01    - D.I.T. 1 

 - Anexa 3.1.4 - cap.65.02.03.02    - D.I.T. 2 

 - Anexa 3.1.5 - cap.65.02.04.01    - D.I.T. 1 

 - Anexa 3.1.6 - cap.65.02.04.02    - D.I.T. 2 

 - Anexa 3.1.7 - cap.65.02.04 US2   - unităţi şcolare 

 

 Art. 4.   Se aprobă Listele de investiţii:  

 - anexa nr. 4; 4.1; 4.2; 4.3  ,,Listele de investitii a Directiei Invăţământ şi Tineret Sector 4”; 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
 
Nr.124/25.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea prelungirii 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.7/17.08.06.2015; 

-  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: 

 

 Articol unic Se respinge 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. 

 

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.125/25.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea implementării şi sustenabilităţii pentru anii 2016-2021 a  

proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti prin care 

se propune aprobarea implementării şi sustenabilităţii necesare proiectului „Educaţi azi, valoroşi 

mâine”, cod PET029 şi Referatul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029 depus spre finanţare în cadrul Apelului 

„Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc” cu finanţare prin Programul RO10 "Copii şi tineri 

în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014; 

- Acordul de Parteneriat nr. 632/04.03.2014 pentru formularea, avansarea spre aprobare către 

Fondul Român de Dezvoltare Socială, implementarea şi asigurarea administrării post implementare 

în cazul proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”; 

- Hotarârea Consiliului Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 3.13/XII din 28.11.2014 

de aprobare a finanţării proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029; 

- Actul Adiţional nr.1 (648/10.03.2015) la Acordul de Parteneriat nr.632/04.03.2014  pentru 

formularea, avansarea spre aprobare, către Fondul Român de Dezvoltare Socială, implementarea şi 

asigurarea administrării post implementare în cazul proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”; 

- Contractul de finanţare nr.14ST/12.03.2015/SEE pentru implementarea proiectului „Educaţi azi, 

valoroşi mâine” finanţat în cadrul Apelului „Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc” cu finanţare 

prin Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 

2014; 

- Prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) 2009-2014; 

- Prevederile Ghidului Aplicantului – Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", 

Granturile SEE 2009-2014; 
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 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Prevederile art. 44 alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a), precum şi cele ale art.81 alin.(2), lit.d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Se respinge implementarea şi sustenabilitatea, pentru anii 2016-2021, a 

proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029, finanţat în cadrul Programului RO10 "Copii şi 

tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014. 

  

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.126/25.06.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea desfăşurării Proiectului ,,Educaţi azi, valoroşi mâine’’(cod proiect  

RET 029), cât şi a Proiectului ,,Respect şi Şanse Egale pentru Femei’’ ID 125516, în  

spaţiul în suprafaţă de 146,54 mp situat în Şos. Olteniţei nr.188, bl.1, parter, Sector 4, 

Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr.212966/17.06.2015 întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 precum şi Expunerea de motive a 

Viceprimarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Tinâd seama de dispoziţiile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) și j) din Legea 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Se respinge desfăşurarea activităţilor Proiectului ,,Educaţi azi, valoroşi 

mâine‟‟(cod proiect RET 029), cât şi a Proiectului ,,Respect şi Şanse Egale pentru Femei‟‟ ID 

125516 în sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, situat în 

Şos.Olteniţei nr.188, bl.1, parter, Sector 4, Bucureşti, spaţiu în suprafaţă de 146,54 mp . 

 

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

25.06.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.127/25.06.2015 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

  

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Moisă Constantin în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni, până la data de 30.09.2015. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 88 

Data: 18.06.2015 

 

 

 

  



153 

 

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 implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021, 

necesare proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea implementării şi sustenabilităţii necesare proiectului „Educaţi azi, valoroşi 

mâine”, cod PET029 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029 depus spre finanţare în cadrul Apelului 

„Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc” cu finanţare prin Programul RO10 "Copii şi tineri 

în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014; 

- Acordul de Parteneriat nr. 632/04.03.2014 pentru formularea, avansarea spre aprobare către 

Fondul Român de Dezvoltare Socială, implementarea şi asigurarea administrării post implementare 

în cazul proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”; 

- Hotărârea Consiliului Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 3.13/XII din 28.11.2014 

de aprobare a finanţării proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029; 

- Actul Adiţional nr. 1 (648/10.03.2015) la Acordul de Parteneriat nr. 632/04.03.2014 pentru 

formularea, avansarea spre aprobare către Fondul Român de Dezvoltare Socială, implementarea şi 

asigurarea administrării post implementare în cazul proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”; 

- Contractul de finanţare nr. 14ST/12.03.2015/SEE pentru implementarea proiectului „Educaţi azi, 

valoroşi mâine” finanţat în cadrul Apelului „Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc” cu finanţare 

prin Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 

2014; 

- Prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 

European (SEE) 2009-2014; 

- Prevederile Ghidului Aplicantului – Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", 

Granturile SEE 2009-2014; 

- Prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă implementarea şi sustenabilitatea, în anii 2016-2021, a proiectului „Educaţi 

azi, valoroşi mâine”, cod PET029, finanţat în cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri în situaţii de 

risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 

sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, conform Anexei A şi Anexei B ale prezentului 

proiect de hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă sustenabilitatea proiectului, în limita sumei de 1.326.000,00 lei, 

reprezentând costurile pentru perioada de sustenabilitate, în anii 2016-2021.  

 Art. 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în calitate de 

partener 2 al proiectului, va gestiona implementarea proiectului de la Art. 1 în colaborare cu 

Fundaţia Estuar (promotorul proiectului) şi Institutul de Relaţii Umane – partener 1 şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 – partener 3. 

 Art. 4. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării 

şi sustenabilităţii proiectului conform cerinţei finanţatorului din Contractul de finanţare nr. 

14ST/12.03.2015 şi Actul Adiţional nr. 1 (648/10.03.2015) la Acordul de Parteneriat nr. 

632/04.03.2014. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 89 

Data: 18.06.2015 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei şi indicatorilor  

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem infomatic integrat 

de tip comandă şi control” 

 

 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 al Sectorului 6; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. i) 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 Studiul de fezabilitate pentru ”Sistemul informatic integrat de tip comandă şi 

control” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru „Sistemul informatic 

integrat de tip comandă şi control”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.  3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 şi Direcţia 

Economică 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 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

Nr.: 90 

Data: 18.06.2015 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a structurii 

”Banca Locală de Alimente Sector 6” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Ţinând seama de:  

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3 alin. (2)  lit. a), f), h) şi m), ale art. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Strategia Europa 2020 adoptată în cadrul Consiliului European din data de 17.06.2010 – obiectivul 

reducerea sărăciei; 

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

completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. h) şi n) şi alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă demararea procedurii de înfiinţare a structurii ”Banca Locală de Alimente 

Sector 6”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Protecţia Copilului Sector 6 să întreprindă demersurile necesare în privinţa înfiinţării structurii „Banca 

Locală de Alimente Sector 6”.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 91 

Data: 18.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Înot pentru 

sănătate – proiect de activităţi sportive pentru dezvoltarea personală a copiilor 

de pe raza sectorului 6”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n)  din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 120.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2015, a proiectului „Înot pentru sănătate – proiect de 

activităţi sportive pentru dezvoltarea personală a copiilor de pe raza sectorului 6”, desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 92 

Data: 18.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE    

BUCUREŞTI 

 

SUMAR 
  

  

  

  

  

  

  

 
 


