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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 584 din 18.05.2015 

 

 Având în vedere Referatul nr.1136/11.05 2015 al Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia 

Contracte prin care se propune modificarea Comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale, organizată 

la nivelul Municipiului Bucureşti în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2008, aprobată prin 

Legea nr. 192/2011; 

 În temeiul art.61 alin. (3) şi art. 68 alin 1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE 

 

 Art.1. Anexa nr.1 la Dispoziţia Primarului General nr. 1608/2014 privind aprobarea Comisiei 

pentru vânzarea spaţiilor medicale organizată la nivelul Municipiului Bucureşti în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 68/2008, aprobată prin Legea nr. 192/2011, se modifică conform anexei nr. I, 

anexă care face parte din prezenta dispoziţie. 

 Art.2. Direcţia Generală Achiziţii-Direcţia Contracte şi membrii Comisiilor vor duce la 

îndeplinirea prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. SORIN MIRCEA OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 
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                                                                                                      ANEXA NR. I 

Dispoziţia nr. 584/18.05.2015 

 

COMISIA 

 

pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului cu destinaţia de cabinete  

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi  

conexe actului medical, organizată Ia nivelul Municipiului Bucureşti,  

pentru aplicarea prevederilor O.U.G.nr.68/2008 

 

Membrii titulari: 

 

 1.Consilier Neacşu Adrian - reprezentant C.G.M.B. 

 2.Consilier Drăghici Aurelia Graţiela - reprezentant C.G.M.B. 

 3.Pelin Cristina - reprezentant D.S.P.M.B. 

 4.Georgescu Horia - reprezentant Colegiul Medicilor Dentişti Bucureşti 

 5.Popescu Ioana - reprezentant Colegiul Medicilor Bucureşti 

 6.Damian Nicoleta Cristina - reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti 

 7.Stoian Teodora - reprezentant P.M.B. 

 8.Petraşcu Maria - reprezentant P.M.B. 

 

Membrii supleanţi: 

 

 1.Consilier Peptan Mihai - reprezentant C.G.M.B. 

 2.Consilier Zorkoczy Julia - reprezentant C.G.M.B. 

 3.Şerban Popescu -reprezentant Colegiul Medicilor Dentişti Bucureşti 

 4.Petruţa Niţu - reprezentant D.S.P.M.B. 

 5.Pleş Liana - reprezentant Colegiul Medicilor Bucureşti 

 6.Ioniţă Valeria - reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 

 7.Ciolacu Mihaela - reprezentant P.M.B. 

 8.Sorin Cîţu - reprezentant P.M.B. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. :592 din 18.05.2015 

 

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

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

3781/1/1294/13.05.2015; 

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

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

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

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

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

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

management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 Ţinând cont de prevederile art.ll şi art.lll din OUG nr. 68/26.07.2013 penfru modificarea şi 

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

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

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Ar.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management şi de soluţionare a contestaţiilor pentru Teatrul „Masca" - instituţie publică de cultură 

de interes local al Municipiului Bucureşti, conform Anexei* la prezenta dispoziţie, care face parte 

integrantă din aceasta. 

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

de soluţionare a contestaţiilor prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti - www.pmb.ro. secţiunea Acte Normative, şi pe 

pagina de internet a Teatrului „Masca" -www.masca.ro, precum şi prin afişare la sediul acestora. 

http://www.pmb.ro/
http://-www.masca.ro/
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 Art.3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia 

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

Economică şi Teatrul „Masca" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

DIRECŢIA MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

DIRECŢIA CULTURĂ,  

SPORT, TURISM 

  

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV 

  

GETA DRĂGOI EMANUEL ALECSANDRU PAPAGHEORGHIU 

  

 

 

 

 

AVIZAT 

 

DIRECŢIA JURIDIC 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

 

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

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

  Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 625 din 25.05.2015 

 

Văzând referatul de specialitate 3336/18.05.2015 al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti. 

 

În conformitate cu prevederile art.178 alin (3) al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 2 al Ordinului MS nr.112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora 

contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, 

 

În temeiul art.61 alin 5), art.63 alin.5 lit. e) şi art.68 alin 1) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 de către managerii spitalelor al căror 

management a fost transferat autorităţii publice locale a Municipiului Bucureşti se va desfăşura 

conform criteriilor de performanţă generale stabilite prin Anexa nr. 2 la Ordinul MS nr. 112/2007 cu 

completările şi modificările ulterioare şi pe baza criteriilor specifice şi a ponderilor stabilite prin Anexa 

nr.1* la prezenta decizie  

Art.2 Comisia de evaluare este formată din preşedinte, 4 membri şi un secretar fiind constituită din: 

- 2 reprezentanţi desemnaţi de către Colegiul Medicilor din Bucureşti 

- 2 reprezentanţi desemnaţi de către Facultatea de management din cadrul ASE Bucureşti 

- 1 reprezentant desemnat de către Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

- 1 secretar desemnat de către Facultatea de management din cadrul ASE Bucureşti 

Art.3 Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din preşedinte, 4 membri şi un secretar 

fiind constituită din: 

- 3 reprezentanţi desemnaţi de către Colegiul Medicilor din Bucureşti 

- 2 reprezentanţi desemnaţi de către ASSMB 
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- 1 secretar desemnat de către ASSMB 

Art.4 Metodologia de evaluare este prevăzută în Anexa nr.2* la prezenta decizie. 

Art.5 Termenul limită de finalizare a evaluării este 15.06.2015. 

Art.6 Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale din Bucureşti va asigura organizarea şi suportul 

logistic pentru evaluare. 

Art.7 Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Direcţia Administraţie Publică, 

spitalele al căror management a fost transferat autorităţii publice locale a Municipiului Bucureşti şi 

membrii comisiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

PROF. DR. SORIN MIRCEA OPRESCU 

  

  

 

Secretar general 

   al Municipiului Bucureşti 

 Tudor Toma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti pe perioada 04 iunie 2015 - 03 septembrie  

2015 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

Conform prevederilor: 

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

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

nr. 673/2002; 

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

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

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

administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se alege domnul consilier Deaconescu Ionel Cristinel, în funcţia de preşedinte de 

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

2015. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.95  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 de a încheia cu  

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti contracte de comodat pentru  

folosinţa spaţiilor în care îşi vor desfăşura activitatea Serviciul Public Comunitar  

pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul sectoarelor  

Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

146.457/09.03.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), lit. d), art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f), 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 împuternicesc Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 să încheie contracte de comodat 

cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti pentru folosinţa spaţiilor în care îşi desfăşoară 

activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Art.2 Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple îşi 

desfăşoară activitatea în următoarele locaţii: 

a) Piaţa Amzei nr. 13, sectorul 1; 

b) Str.Olari nr. 19, sectorul 2; 

c) Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 12, sectorul 3; 

d) Str. Străduinţei nr. 1, sectorul 4; 

e) Str. Constantin Miculescu nr. 14-16, sectorul 5; 

f) Str Virtuţii nr. 13, sectorul 6. 

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

Bucureşti şi Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.96 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Naghi Gabriel  

şi vacantarea unui post de consilier din cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia domnului Naghi Gabriel, înregistrată la Cabinet Secretar General cu 

nr. 1877/613.05.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 1738/13.05.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- 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 - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Naghi Gabriel, ca 

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

Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.97 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Popescu  

Manuela Violeta şi vacantarea unui post de consilier din cadrul  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia doamnei Popescu Manuela Violeta, înregistrată la Primăria 

Municipiului Bucureşti cu nr. 1333458/20.05.2015, la Cabinet Secretar General cu nr. 

2016/6/20.05.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 1864/21.05.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- 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 - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al doamnei Popescu Manuela 

Violeta, ca urmare a demisiei acesteia şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.98 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti al domnului lonescu Alexandru Silviu 

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal nr. 11/20.05.2015, înregistrată la Primăria 

Municipiului Bucureşti cu nr. 1333461/20.05.2015, la Cabinet Secretar General cu nr. 

2017/6/20.05.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 1865/21.05.2015, prin care se 

propune domnul lonescu Alexandru Silviu, pentru funcţia de consilier; 

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

Bucureşti; 

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

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Bucureşti al domnului lonescu Alexandru Silviu, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului 

de consilier al doamnei Popescu Manuela Violeta. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.99 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de PIAŢA STRASBOURG  

spaţiului public situat la intersecţia străzii Paris cu strada Washington şi  

strada Tirana, sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul nr.04/08.05.2015 al Comisiei de atribuire de denumiri a 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a Municipiului 

Bucureşti; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 31/2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor poştale de imobile în Municipiul Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. d) 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 atribuie denumirea de PIAŢA STRASBOURG spaţiului public situat la intersecţia 

străzii Paris cu strada Washington şi strada Tirana, sector 1. 

Art.2 Piaţa sus menţionată se identifică potrivit planului de situaţie anexat*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Administraţia Străzilor, Direcţia 

Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăriei Sector 1, Compania 

Naţională Poşta Română SA, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. 
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Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin aparatul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 finanțării Programului unitar de igienizare  

de la bugetul local al Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate, Comisiei economice, buget, finanţe şi 

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

În conformitate cu prevederile: 

- art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 

- art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

- art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 103 alin. (1) şi alin. (7) din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - 

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/2015 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 

2015; 

Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (15) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) şi art. 85 din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) şi alin. (7) din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 

privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, se aprobă 

finanţarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a Programului unitar de igienizare care se 

aplică la nivelul Municipiului Bucureşti în perioada martie - noiembrie, prevăzut în anexa nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Tratamentele obligatorii prevăzute în anexa 1 nu fac obiectul tratamentelor prevăzute de 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 120/2010 şi sancţionate de această hotărâre. 
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Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


22 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de  

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea  

şi punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche” 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia Urbanism; 

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

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

Bucureşti; 

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

nr. 30/18.06.2014; 

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

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Restaurarea şi punerea în valoare a Palatului Voievodal 

"Curtea Veche", conform anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei prevăzută la art.1 se va face din alocaţii bugetare şi/sau din alte 

fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listelor obiectivelor de investiţii aprobate 

conform legii. 

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

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Ronald S. Lauder - România a  

imobilului - teren în suprafaţă de 1015, mp situat la intersecţia străzii Cluceru  

Udricani cu strada Iuliu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de  

sport 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea Fundaţiei Ronald S. Lauder-România înregistrată la Cabinet Primar 

General cu nr. 2258/2014; 

Potrivit adresei nr. 16853/AD/25.06.2014 a Direcţiei Juridic; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

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

imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 526/21.05.2008 şi 

ale art. 874 Cod Civil; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 124 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 declară ca bun aparţinând domeniului public al municipiului Bucureşti imobilul-teren în 

suprafaţă de 1015 mp, situat la intersecţia străzii Cluceru Udricani cu strada luliu Barasch, sector 3, 

identificat conform planului topografic scara 1/500, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Ronald S. Lauder-România, pe o 

perioadă de 49 de ani, a imobilului-teren prevăzut la art.1, în vederea amenajării unui teren de sport. 

Art.3 Predarea-primîrea imobilului-teren prevăzut la art.2 se va face de către Administraţia 

Fondului Imobiliar, pe bază de proces-verbal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

Art. 4 Titularul dreptului de folosinţă gratuită, Fundaţia Ronald S. Lauder România, va avea 

următoarele obligaţii: 

a) să se îngrijească de bunul dat în folosinţă gratuită întocmai ca proprietarul acesteia; 
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b) să folosească bunul pentru uz şi folosinţă publică şi numai cu destinaţia stabilită (teren de sport); 

c) să aducă la cunoştinţa proprietarului orice fapte şi acte care pun în pericol integritatea bunului şi, 

de asemenea, orice acte sau fapte de natură să împiedice folosinţa normală a acestuia; 

d) să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, fără să ceară 

restituirea acestor cheltuieli; 

e) să comunice proprietarului cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de intervenţii, odată cu 

transmiterea procesului-verbai de recepţie la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală; 

f) să restituie bunul dat în folosinţă gratuită la termenul stabilit, în starea în care a fost primit, cu 

eventualele îmbunătăţiri efectuate pe durata dreptului de folosinţă. 

Art.5 Dreptul de folosinţă gratuită încetează în următoarele situaţii: 

a) dacă titularul dreptului de folosinţă nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezenta hotărâre, 

fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată; 

b) dacă se modifică situaţia juridică a bunului; 

c) în situaţia în care pentru nevoi de interes public bunul va fi destinat altor scopuri, cu condiţia 

înştiinţării titularului dreptului de folosinţă cu 30 de zile înainte; 

d) în situaţia în care în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei nu s-au 

început lucrările de amenajare sau terenul nu este folosit conform destinaţiei. 

Art.6 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică în mod corespunzător. 

Art.7 Documentaţia cadastrală şi publicitatea imobiliară se vor face prin grija Direcţiei 

Patrimoniu. 

Art.8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.103 

 

*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 abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  

nr.83/29.04.2014 şi avizarea suprafeţei administrative ce va urma să facă parte  

din aria naturală protejată  „Parcul Natural Văcăreşti“ 

 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 

S.M./8519;8244;10401/P/31.07.2014, prin care Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 83/29.04.2014, privind avizarea suprafeţei administrative ce va urma să facă parte din 

aria naturală protejată "Parcul Natural Văcăreşti" este suspendată de drept; 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană -Direcţia de Mediu şi al Direcţiei 

Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Investiţii; 

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 11 alin. (1) lit. b
^
2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin 

Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1710/2007 privind aprobarea 

documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional; 

-art. 6 şi art. 90 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de: 

-avizul favorabil nr. 3700/24.05.2013 al Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii, de încadrare a „Parcului Natural Văcăreşti" în categoria de arie naturală 

protejată tip „parc natural", categoria V IUCN, conform prevederilor anexei I, din O.U.G. nr. 57/2007, 

aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

-studiul de fundamentare ştiinţifică al ariei naturale protejate Parcul Natural Văcăreşti înaintat 

municipalităţii de Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti; 

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: 
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Art.1 (1) Se avizează suprafaţa administrativă ce va urma să facă parte din aria naturală 

protejată „Parcul Natural Văcăreşti" situată pe raza Sectorului 4 între Calea Văcăreşti, Şoseaua 

Olteniţei, Şoseaua Vitan-Bârzeşti şi Splaiul Dâmboviţei. 

          (2) Suprafaţa administrativă ce face obiectul prezentei hotărâri este de 182,99 ha cu 

limite ce cuprind inclusiv partea exterioară a taluzului ce înconjoară acumularea Văcăreşti, conform 

planului 1:5000 reprezentând anexa 1. 

           (3) Din suprafaţa totală de 182,9901 ha Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor deţine în 

administrare, prin Administraţia Naţională Apele Române, o suprafaţă de 180,3462 ha, iar diferenţa 

reprezintă proprietăţi private, conform extraselor de carte funciară reprezentând anexa 2. 

           (4) Suprafaţa administrativă ce va urma să facă parte din aria naturală protejată „Parcul 

Natural Văcăreşti" este traversată de canalul colector A3 poziţionat, conform planului de încadrare în 

zonă reprezentând anexa 3. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Guvernului României prin grija Secretarului general al 

municipiului Bucureşti. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.83/29.04.2014 se abrogă. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.104 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil/teren aflat în  

proprietatea S.C. Kaufland România Societate în Comandită, situat în Bd. 1  

Mai nr. 51, sector 6 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

 -adresa nr. 1316451/13.03.2015 a S.C. Kaufland România Societate în Comandită, prin Alpha 

Property Development SRL, înregistrată la Direcţia Patrimoniu sub nr. 3197/16.03.2015; 

- Oferta de donaţie autentificată sub nr. 451/11.03.2015; 

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 281/31.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul 1 

Mai nr. 51-55, sector 6, Bucureşti; 

-Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti: Autorizaţie de construire nr. 365/25.06.2014; 

Potrivit prevederilor pct. III. 1 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 863 lit, c) şi art. 1014 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 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 acceptă oferta de donaţie având ca obiect parcela de teren în suprafaţă de 341 mp, 

identificată în schiţa anexă* la aceasta, înscrisă în Cartea Funciară nr. 225581, identificat cu 

numărul cadastral 225581, Bucureşti, sector 6, în proprietatea S.C. Kaufland România Societate în 

Comandită. Terenul respectiv este situat la adresa B-dul 1 Mai nr. 51 (fost B-dul 1 Mai nr. 51-55), 

sector 6. 

Art.2 Imobilul/teren ce face obiectul ofertei de donaţie prevăzută la art.1 se identifică conform 

planului-anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 După încheierea actului de donaţie în formă autentică, imobilul/teren în suprafaţă de 341 

mp va fi inclus în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi va deveni parte integrantă a străzii 

Alexandru Postolache înscrisă în anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008, poziţia 7366. 

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

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti, se va modifica în mod corespunzător. 

Art.5 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic. 

Art.6 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul 

autentic de donaţie. 

(2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către 

donator. 

Art.7 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile 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 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 transmiterea imobilului - teren situat în Str. N.D. Cocea nr. 78-82,  

sector 5  din administrarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane  

în administrarea Consiliului General al Municipiului București – Direcția  

Investiții 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare: 

-adresa Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Investiţii nr. 1194/12.05.2015; 

-adresa Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane nr. 1049/09.02.2015. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea imobilului - teren situat în str. N.D. Cocea nr. 78-82, sector 5, în 

suprafaţă de 30.000 mp., din administrarea Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Direcţia Investiţii, în vederea construirii 

unor locuinţe sociale. 

Art.2 Imobilul - teren prevăzut la art. 1 se identifică potrivit planurilor anexă* care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

încheiat între Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane şi Direcţia Investiţii din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 

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

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

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 abrogarea art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 37/2014 privind  

modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  

public al Municipiului Bucureşti, însuşit prin Hotărârea C.G.M.B. nr.  

186/2008, prin introducerea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare  

executate în domeniul public de primăriile de sector şi municipalitate,  

din fonduri publice, persoane fizice, persoane juridice inclusiv a staţiilor de  

pompare ape uzate în vederea predării ulterioare a acestora în exploatare  

către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice, avizul Comisiei juridice şi de disciplină şi 

raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Clauzei 29.3.8 adăugată la cuprinsul Clauzei 29 „Bunuri" prin Actul 

Adiţional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti în 

calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti SA în calitate de Concesionar al serviciului public 

de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

În baza prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/2002 privind predarea în expoatare la S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. a reţelelor publice de distribuţie a apei potabile şi de canalizare necuprinse în 

Contractul de Concesiune realizate din fonduri publice ale municipalităţii; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-art. 8, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată; 

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 119 şi art. 120 

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

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 37/2014 se abrogă.  

Art. II Art. 5 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 37/2014 devine art. 4.  

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 37/2014 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.107 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr. 2623/22.06.2011, pronunţată de  

Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a de Contencios Administrativ şi Fiscal,  

definitivă şi irevocabilă, investită cu titlu executoriu 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii şi al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană; 

Văzând avizul Comisiei patrimoniu şi al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

Sentinţa Civilă nr. 2623/22.06.2011 pronunţată de Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, definitivă şi irevocabilă, învestită cu titlu executoriu; 

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

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. 5 lit. b) 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 concesionarea, fără licitaţie publică, către domnii Matei Vasile, Matei Ioana, 

Matei Liviu, Matei Carmen Elisabeta, Sârbu Gheorghe şi Popescu Dana Mihaela, a unor terenuri 

aparţinând domeniului privat al municipiului Bucureşti, conform anexei*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 Durata concesionării este pe o perioadă de 49 de ani. 

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

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.108 

 

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

 

 

 

 

Anexa 1 la H.C.G.M.B nr.108 / 28.05.2015 

 

 

 

 

Nr 

Crt. 

ADRESA  

TEREN 

SUPRA 

FAŢA 

Nr. CARTE 

FUNCIARĂ 

NR. 

CADASTRAL 

 

CONCESIONAR 

1. Str. Frumuşani 

nr.8H, sector 4 

171 mp 70898 10634 PI/1 Matei Vasile  

Matei Ioana 

2. B- dul Banu  

Manta nr. 18A, 

sector 1 

142 mp 99757 26814 PI/1 Matei Liviu  

Matei Carmen Elisabeta 

3. Str. Mihăileni  

nr.23, sector 1 

140 mp 99231 26826 PI/1 Sărbu Gheorghe  

Popescu Dana Mihaela 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea delegării competențelor de achiziţionare și emitere a atestatelor de 

producător/carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol necesare  

persoanelor fizice/producători agricoli care desfășoară o activitate în sectorul agricol,  

către Primăriile Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

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

raportul Comisiei pentru comerţ, turism şi protecţia consumatorului din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

in unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 

-Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor 

art.5 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol; 

-Capitolului III, secţiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (4) 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 delegarea competenţelor de achiziţionare şi emitere a atestatelor de 

producător/carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, necesare persoanelor 

fizice/producătorilor agricoli care desfăşoară o activitate în sectorul agricol, către Primăriile 

Sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti pe raza cărora se află terenul/ferma/gospodăria. 
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Art.2 Finanţarea cheltuielilor necesare achiziţionării atestatelor de producător/carnetelor de 

comercializare a produselor din sectorul agricol se va asigura de la bugetele locale ale Primăriilor 

Sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află. 

Art.3 Costurile necesare achiziţionării atestatelor de producător/ carnetelor de comercializare a 

produselor din sectorul agricol se vor recupera prin grija primăriilor sectoarelor municipiului 

Bucureşti, din sumele achitate de la solicitanţi pentru eliberarea acestora. 

Art.4 După delegarea competenţelor necesare achiziţionării şi emiterii atestatelor de 

producător/carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, la nivelul fiecărei primării 

de sector se va ţine evidenţa atestatelor de producător/carnetelor de comercializare a produselor din 

sectorul agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în cadrul unui registru special deschis în 

acest sens, de către compartimentele specializate desemnate de către consiliile locale pe raza 

cărora se află. 

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

Bucureşti şi Primăriile Sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.109 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti în Comisia Municipiului Bucureşti pentru  

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. h) din anexa 1 la Regulamentul privind 

procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi 

punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 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 aprobă numirea ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti a 

domnului Panaitescu Horaţiu în Comisia Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 199/2012 se abrogă. 

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

Bucureşti, persoana desemnată conform prevederilor art. 1 şi Comisia Municipiului Bucureşti pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra lor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.110 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –  

Str. Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F, sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1456/1183190/22.10.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 11/18.03.2014; 

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

1222/Z/21.10.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 32/07.07.2014; 

-Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Logistică: aviz de principiu nr. 

3.846.878/14.07.2014; 

-Serviciul Român de Informaţii - U.M. 0362 Bucureşti: aviz nr. 65.340/29.05.2014; 

-Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: aviz nr. 220979/27.05.2014; 

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General: aviz nr. D/2503/04.06.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz tehnic de consultanţă preliminară de 

circulaţie nr. 1237583/3850/12.05.2014; 

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1256278/25.07.2014; 

-Comisia tehnică de  circulaţie: acord de principiu nr. 1229574/3869/18.04.2014; 

-Suport topografic-cadastral vizat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti: aviz tehnic nr. 1111066/04.08.2011; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Plănul Urbanistic Zonal - Str. Mircea Eliade nr. 9-9A, 9B, 9F, sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 04/12.02.2015, prezentat în anexa 1, cu 

planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2 şi regulamentul local de 

urbanism, reprezentând anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

contrare. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.111 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

(PUZ) Bulevardul Expoziţiei nr. 2, sector 1, București 

 

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

de specialitate al Direcţiei Urbanism; 

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

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

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului în conformitate cu prevederile 

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

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/2012; 

Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sector 1 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 467/9/E/7166/07.04.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 27/10.06.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 02/26.02.2015; 

- Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 13/27.02.2015; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1263619/22.08.2014; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de pricipiu nr. 1258448/10257/12.08.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată; 

- PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal -Bulevardul Expoziţiei nr. 

2, sectorul 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 9/18.03.2015 prezentat în 

anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism prezentat în anexa nr. 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  

Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5 

 

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

de specialitate al Arhitectului-Şef al municipiului Bucureşti; 

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

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

Ţinând cont de Raportul informării şi consultării publicului în conformitate cu prevederile 

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

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/2012; 

Văzând avizele şi acordurile emise de: 

- Primăria Sector 5 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 303 - V/09.04.2014; 

- Primăria Sector 5 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 945 - V/20.10.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 28/19.06.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 44/18.11.2014; 

- Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 60/24.09.2014; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 35739/739/18.12.2014; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1283652/17.11.2014; 

- Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de pricipiu nr. 1263908/11596/18.09.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată; 

- PUG - Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 2/05.02.2015 prezentat în anexa nr. 1, Planul de 

reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism 

aferent prezentat în anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

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

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.113 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/


45 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)  

Şos. Alexandriei nr. 152, sector 5, Bucureşti 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 264-A/25.03.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 23/23.05.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 39/26.09.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 77/09.12.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1297627/16.01.2015;  

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr.1243782/6768/22.07.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare 

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

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

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

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Şos. Alexandriei nr. 

152, sector 5, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism (anexa 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 1/20.01.2015, anexa 2 - planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa 3 - Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

str.Robăneşti nr. 46, sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr.136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 618/1145351/22.05.2013; 

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

522/S/25.07.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 29/13.06.2014; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 14361/260/17.06.2014; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1183906/28.10.2013; 

-Comisia Tehnică de Circulaţie: acordul de principiu nr. 1183911/11163/23.09.2013; 

-Suport topografic/cadastral vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului 

Bucureşti nr.61773/2013; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioara 

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

ulterioare 

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

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Robăneşti nr. 46, sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr.7/22.12.2014, prezentat în anexa 1* şi cu planşa de 

reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2*. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

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

urbanistice contrare. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.05.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  28.05.2015 

Nr.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea cu titlu gratuit a spaţiului situat la adresa Piaţa Aurel Vlaicu, 

Str. Borşa nr.27, sector 1, în suprafaţă de 45 mp, de la Administraţia Pieţelor Sector 1 la 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

în scopul desfăşurării activităţii 

 

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

comun întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului-

cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind 

finanţele publice locale; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 205/12.10.2010 

privind trecerea cu titlu gratuit a spaţiului la adresa Piaţa Aurel Vlaicu, Str.Borşa nr.27, în suprafaţă 

de 45 mp, de la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 către Administrația 

Piețelor Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.78/21.04.2015 privind asigurarea unui 

spaţiu necesar funcţionării unui centru de încasare a taxelor şi impozitelor locale;  

În temeiul art. 45, alin. (3), art. 80 şi art. 81, alin. (2), coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. b) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 78/21.04.2015 privind 

asigurarea unui spaţiu necesar funcţionării unui centru de încasare a taxelor şi impozitelor locale. 
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Art.2. Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a spaţiului situat la adresa Piaţa Aurel Vlaicu, Str. 

Borşa nr.27, sector 1 în suprafaţă de 45 mp, de la Administraţia Pieţelor Sector 1 la Direcţia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul desfăşurării activităţii. 

Art.3. Trecerea cu titlu gratuit a spaţiului menţionat la art. 2 se va face în baza unui protocol 

încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul Robert Daniel Niţu – Director General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 1 şi doamna Dorina Vasile – Director General al Direcţiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1 să semneze protocolul de predare-primire a spaţiului menţionat la art. 2. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 05.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       82 

Data:    05.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al 

Consiliului Local Sector 1 la data de 31 martie 2015 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

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

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

ulterioare; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

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

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 19/13.02.2014 privind aprobarea 

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

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

data de 31.03.2015, conform anexelor :  

 

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

 

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

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

2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2; 

2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.2.1; 2.1.6.2.2.1.1; 2.1.6.2.2.1.2; 2.1.6.2.2.2; 2.1.6.2.2.2.1); nr.2.1.7 

(2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 
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2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6); nr.2.1.11 

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

 

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

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2015, conform 

anexelor : 

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

  

Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1 (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1); nr. 4.1.3 

(4.1.3.1);  

 

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

data de 31.03.2015, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

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

data de 31.03.2015, conform anexei nr. 6 (6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.1.2). 

 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 05.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       83 

Data:    05.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare, 

 inclusiv anexele la acestea la data de 31 decembrie 2014 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

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

În temeiul Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

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

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 14/03.02.2014 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

data de 31.12.2014, conform anexelor :  

 

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

 

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

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

2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2; 2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4); 

nr.2.1.6.2; (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.1.1; 2.1.6.2.1.1.1; 2.1.6.2.1.1.2; 2.1.6.2.1.2 ; 2.1.6.2.1.2.1); nr. 2.1.7; 

nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 
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2.1.10.3;2.1.10.4; 2.1.10.5); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4; 2.1.11.5; 2.1.11.6; 

2.1.11.7; 2.1.11.8; 2.1.11.9); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); nr. 2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2; 

2.1.13.3); nr.2.1.14 (2.1.14.1). 

 

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

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2014, conform 

anexelor : 

 

Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) ; 

 

Cheltuieli, conform anexelor nr.4; nr. 4.1; nr. 4.1.1 (4.1.1.1); nr. 4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 

4.1.2.1.2; 4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2); nr. 4.1.3 (4.1.3.1); nr. 4.1.4 (4.1.4.1).   

 

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

data de 31.12.2014, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

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

data de 31.12.2014, conform anexei nr. 6 (6.1; 6.1.1; 6.1.1.1). 

 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 05.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       84 

Data:    05.05.2015  



57 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, 

articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

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

În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

Ţinând seama de Ordonanţa 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. 149655/29.04.2015, 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 29.04.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018; 

   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. 
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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 1.380.784,66 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

-SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 959.401,37 mii lei; 

-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 421.383,29 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.334.480,66 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.145.639,89 mii lei, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 

-SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 931.100,20 mii lei; 

-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 214.539,69 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii sunt în sumă de 24.944,17 mii lei, conform anexei nr. 1.3 şi sunt repartizate pe 

secţiuni, astfel: 

-SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.121,77 mii lei; 

-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 822,40 mii lei. 

 

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

1.380.784,66 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 1.187.744,49 mii lei şi este structurat pe secţiuni, 

conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.187.744,49 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

-SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 931.100,20 mii lei; 

-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 256.644,29 mii lei. 
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(2)       79.023,45 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 63.901,26 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); 

 

(4) 30.800,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

            - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 30.800,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

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

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

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

 

(6) 32.095,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.975,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.120,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

(7) 342.122,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 299.718,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 42.404,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1; 1.2.1.3.1.1; 1.2.1.3.1.1.1; 1.2.1.3.1.1.2 ; 1.2.1.3.1.2; 1.2.1.3.1.2.1; 1.2.1.3.1.2.2; 

1.2.1.3.1.2.3; 1.2.1.3.1.3; 1.2.1.3.1.4; 1.2.1.3.2; 1.2.1.3.3); 

  

(8)    38.703,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 26.373,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.330,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

   (9)   127.222,32 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 110.114,51 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 17.107,81 mii lei,  

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 
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(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.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3; 1.2.1.5.4; 1.2.1.5.5); 

 

(11)  167.120,91 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 50.310,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă 116.810,91 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 

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

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

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

nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2) 

 

(13)   73.386,27 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 53.988,43 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.397,84 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1); 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

deliberative, astfel:  

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

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2015 în sumă de 29.143,57 mii lei nu se rectifică şi este repartizat pe secţiuni, 

astfel: 
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(1) 29.143,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

-SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 28.301,17 mii lei; 

-SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 842,40  mii lei; 

 

(2)  17.025,57 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.683,17 mii lei;  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 342,40 mii lei.  

  

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

în anul curent; 

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

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

în valoare de 600,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent; 

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

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

760,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;  
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 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2015 este în sumă de 107.664,57 mii lei lei, 

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 este în sumă de 56.232,03 mii lei se rectifică 

rămânând la aceeaşi valoare 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). 

 

Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 418.991,10 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

- 254.252,13 mii lei – bugetul local; 

- 107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

- 842,40 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

- 56.232,00 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

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

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

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

Locale Sector 1, 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. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 05.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       85 

Data:    05.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 privind 

aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern 

în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data 

semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

  În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) şi alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), art.47, art.49, art.63, 

alin.(1), lit.c şi alin.(4), lit.c), art.81, ale art.115, precum şi ale art.117 din Legea administraţiei publice 

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

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) şi g) şi art.61, alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii 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 şi ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 

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

precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi 

funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.14, lit.(c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.01.2008 

privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în 

valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării 

contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii; 
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Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.01.2008 privind 

aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în 

valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării 

contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii; 

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/18.06.2013 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/03.02.2009 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.01.2008 privind aprobarea 

contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 

76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării 

contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii; 

 Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenţii; 

 Luând act de: 

a) expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

b) raportul de specialitate al Direcţiei Management Economic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1, înregistrat sub nr.G 867/04.05.2015;  

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale şi de a asigura 

resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local; 

Având în vedere adresa Băncii Comerciale Române nr. 1050/04.05.2015, înregistrată la 

registratura Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti cu nr.12672/04.05.2015; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul că se aprobă contractarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 1 a unui credit de la Banca Comercială Română, în valoare de 298.438.000 lei, perioade 

de creditare de 15 ani, perioada de tragere/graţie de până la 8 ani, perioada de rambursare de 7 ani, 

cu o dobândă ROBOR 6M + o marjă de 1,7%, comision de gestiune 0% şi comison de 

plată/rambursare anticipate indiferent de sursă 0%.  

 Art.2. Se mandatează Primarul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, să semneze, în numele 

şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, actul adiţional la contractul de 
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credit cu Banca Comercială Română (DM nr. 12/385/24.03.2009), precum şi orice alte modificări şi 

completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri 

a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu contractul de credit nr. DM  nr. 

12/385/24.03.2009. 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Primarul sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 

Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul 

Oficial al României, precum şi pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 05.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       86 

Data:    05.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 65/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut intern pentru investiţii de către 

 Primăria Sectorului 1 

 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), lit.b), art.49, 

art.63, alin.(1), lit.c) şi alin.(4), lit.c), art.81, alin.(2), lit.d), precum şi ale art.115, alin.(1), lit.b), alin.(3), 

alin.(5) şi alin.(6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) şi g) şi art.61, alin.(1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii 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 şi ale Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale Sectoarelor 1 – 6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiţii; 

Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ţinând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte 

sau convenţii; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 privind 

contractarea unui împrumut pentru investiţii de către Primăria Sectorului 1; 

Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în 

calitatea sa de iniţiator; 
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 b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1, înregistrat sub nr. G 866/04.05.2015; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I. Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005, care va 

avea următorul conținut: 

„Hotărâre privind contractarea unui împrumut pentru investiții de către Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti”. 

 

Art.II.  Art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 se modifică şi va 

avea următorul conținut: 

 

„Art.1. Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne pentru 

investiţii, în valoare de 90.000.000 RON, cu o maturitate de 20 ani, din care o perioadă de graţie de 

până la 3 ani.” 

 

Art.III. După art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 se introduc 

cinci noi articole, care vor avea următorul conținut: 

 

„Art. 2.  Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile interne prevăzute la art.1 se face 

pentru investiţii de interes public local, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezeta 

hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi să 

semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

contractul de credit cu Banca Comercială Română, precum şi orice alte modificări şi completări 

convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror 

semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a contractului de 

împrumut intern. 

Art.4.  Din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1. 



69 

 

Art. 5. (1)  Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valută de contract; 

c) gradul de îndatorare a sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei 

de rambursare a finanţării rambursabile; 

c) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

e) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2)  Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art.6. (1) Garantarea finanţării rambursabile se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 

1 al Municipiului Bucureşti. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va 

garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la 

această finanţare, aferente anului respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului şi 

acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

(3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze, în numele 

şi pentru Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, acordul de garantare al 

împrumutului, precum şi toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării 

rambursabile interne. 

(4) Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti. 

 

Art.IV. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 va deveni art. 

7 şi va avea următorul conținut: 

 

„Art.7. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul 

Secretariat General, Audienţe se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.” 

 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

şi Prefectului Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul 

Oficial al României, precum şi pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 05.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       87 

Data:    05.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii 

al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013 

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

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 

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

 

Art.2. Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 privind 

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

Administraţiei Domeniului Public Sector 1, îşi păstrează valabilitatea.  

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi 

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

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

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       88 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r(2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 nr.2/21.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

Luând în considerare avizul nr.19534/2015 eliberat de Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici; 

    În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81 alin.(2), lit.e), coroborate cu art.115, alin.(1), 

lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

 

Art. 2 Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       89 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială 

având ca proprietar Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1, 

aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie social, 

precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuinţe 

 

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 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Văzând şi prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector nr. 2/2009 privind aprobarea modelului 

de contract-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţe, a modelului-cadru pentru 

comunicările de atribuire în vederea încheierii contractului de închiriere şi a cuantumului chiriei 

pentru aceste locuinţe; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 79/2012 privind aprobarea 

efectuării, la iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a 

schimbului de locuinţe între chiriaşii locuinţelor cu destinaţie socială, aflate în proprietatea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.7/2014 privind aprobarea reînnoirii 

contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială având ca proprietar Direcţia 



76 

 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru 

pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru 

aceste locuinţe; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, lit.b) din 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI  1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1, al căror termen de închiriere se împlineşte în cursul anului 2015. 

Art.2. (1) Se aprobă modelul de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie 

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

          (2) Contractul-cadru se va utiliza la reînnoirea contractelor de închiriere al căror 

termen se împlineşte în cursul anului 2015, precum şi la încheierea unor contracte de închiriere noi. 

          (3) Contractele de închiriere aflate în executare la data prezentei hotărâri vor fi 

modificate şi completate, conform modelului-cadru din anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Contractul-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială menţionat la 

art. 1 poate fi completat cu noi clauze la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1.  

          (2) În sensul celor de mai sus, se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti să aprobe referatul justificativ întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în situaţia în care se impune introducerea unor clauze suplimentare în 

cuprinsul unor contracte de închiriere. 

Art.4. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi, în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să semneze în numele şi pe 

seama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, contractele de 

închiriere şi actele adiţionale la contractele de închiriere. 

Art.5. Nivelul chiriei practicate pentru locuinţele cu destinaţie socială se stabileşte la 10% din 

venitul lunar net pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, urmând că valoarea exprimată în lei a 

acestuia să fie menţionată în mod expres în contractul de închiriere. Chiria se recalculează la fiecare 

12 luni, în luna corespunzătoare celei în care a fost semnat contractul de închiriere.  
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Art.6. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 2/2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/2014. 

Art.7. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       90 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 285/2010 - Legea privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea 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; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 672/19.12.2002 – privind auditul public intern, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
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Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.1086/2013 pentru aprobarea normelor 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern în România; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor 

în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului 

şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat; 

    Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 84/2012 

privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 

din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ; 

Văzând Ordonanţa Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 73/2002 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind protecția 

socială; 

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2001 privind trecerea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în Administrația Consiliilor Locale ale sectoarelor 1 – 

6 ; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 128/28.08.2014 

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

ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

Luând în considerare prevederile art. 4 din Dispoziţia Primarului sectorului 1 nr. 

2036/04.05.2015 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2015 la nivelul Sectorului 1 

al Municipiului Bucureşti; 

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

215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă Organigrama Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, cu un număr total de 29 posturi, conform Anexei 2, care face 

parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face 

parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

 

Art.4. Începând cu data prezentei, celelalte Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

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

ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       91  

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

207/11.12.2014 pentru aprobarea rețelei şcolare de stat şi particulare de pe raza  sectorului 1 

al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2015-2016, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 

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

pentru anul şcolar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării sediilor 

unde funcţionează unele instituţii de învăţământ, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de 

învăţământ 
Sector 

Nivelul 

şcolarizat 
Adresa Nr. telefon 

2. Grădiniţa nr.43 1 PRE 
Str.Ion Inculeţ nr. 2 

Str.Pavlov nr.68-70 

021.224.09.38 

021.224.20.67 

17. Grădiniţa nr.252 1 PRE 

Aleea Alexandru nr.34 

Calea Dorobanţilor nr.60 

Str.Frumoasă nr.24 

021.230.22.96 

50. Colegiul German Goethe 1 

PRE,  

PRIM,  

GIM,  

LIC TEO 

Str.Stanislav Cihoshi  

nr.17 

Str.Christian Tell nr.22 

021.211.34.25 

021.210.17.76 

021.211.30.40 

75. 
Şcoala Gimnazială Specială 

nr.10 
1 

PRIM, 

GIM/SPE 

Str.Bucureştii Noi  

nr.122A 
021.314.10.30 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 

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

pentru anul şcolar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare rămân nemodificate. 

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

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       92 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

 şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui imobil aflat în prezent 

în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/23.09.2003 privind 

înființarea unei pieţe agroalimentare în zona Aviației, sector 1, emisă în baza Avizului Conform al 

Ministerului Educației şi Cercetării nr. 11378/01.11.2002; 

Luând în considerare solicitările Şcolii Gimnaziale „‟Herăstrău” nr. 767/17.09.2014, 

înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1 sub nr. 13335/17.09.2014, respectiv nr. 1149/09.12.2014, înregistrată la registratura 

Primăriei Sectorului 1 cu nr. 33737 şi la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 19324/18.12.2014, precum şi acordul cu privire la 

folosirea clădirii în suprafață de 77,39 mp, corpul C2 situat în incinta Pieței Aurel Vlaicu; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui imobil „birouri piață”, în suprafață de 

77,39 mp, situat în Str. Măguricea nr. 20 A, Sector 1, Bucureşti, aflat în prezent în Administrația 

Piețelor Sector 1, identificat în schița cadastrală anexă la Cartea Funciară nr. 73979, ca fiind 

clădirea C2, având număr cadastral  24237. 

        (2) Imobilul va fi folosit de către noul administrator pentru desfăşurarea activității Şcolii 

Gimnaziale „Herăstrău” numai în scop educațional. 

 

Art.2. (1) Imobilul menționat la art. 1 va fi dat în administrare în baza unui protocol de 

predare-primire, încheiat între Administrația Piețelor Sector 1 şi Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, în care se va menţiona valoarea de 

inventar a imobilului. 

          (2) Ulterior aprobării prezentei hotărârii cele două instituţii menţionate la alin. 1 vor 

stabili de comun acord o dată la care să aibă loc formalităţile administrative de predare-preluare.  

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Piețelor Sector 1, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Şcolii Gimnaziale 

„Herăstrău” şi Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       93 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Sectorului 1 

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând prevederile art.67 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul – cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de 

organizare şi funcționare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 2/2015 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; 

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;  

Conform Ordinului Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind 

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale nr. 

496/30.03.2015; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/29.07.2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei 

Locale a Sectorului 1; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor 

Ordonanţei Guvernului României nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

                (2) Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:  

a.    norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate 

prevăzut la art.14, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, şi 

personalul de conducere în cuantum de 24 lei/zi;  

b.    norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate 

prevăzut la art.14, alin.(1), lit.b) şi c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările 

ulterioare, în cuantum de 18 lei/zi;  

c.     norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în 

activitate care lucrează în ture sau schimburi în cuantum de 2 lei/zi.  

 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       94 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a  

presta o activitate neremunerată în folosul comunităţii  pe raza administrativ – teritorială a 

Sectorului 1 

 

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

întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor 

educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 

penal; 

Ţinând seama de noile prevederi ale Codului Penal şi ale Codului de Procedură Penală 

privind obligaţia persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată într-o 

instituţie de interes public;  

Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 55/2002 privind regimul 

juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere anunţul de dezbatere publică nr. K/405/27.03.2015 privind îndeplinirea 

procedurii impuse prin Legea nr. 52/2003; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Regulamentul privind modul de executare a obligaţiei persoanei 

condamnate sau a minorului, in vârstă de 16-18 ani, de a presta o activitate neremunerată pe raza 

administrativ – teritorială a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta horărâre. 

Art.2. Se aprobă lista cu locurile unde persoanele fizice condamnate la prestarea unei 

activităţi neremunerate o vor executa, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.3. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul 

Sectorului 1 va emite o dispoziţie privind Programul Cadru de supraveghere şi control având ca 

obiect executarea sancţiunii prestării unei activitaţi neremunerate de către persoana condamnată 

sau minor pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.  

Art.4. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţile Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       95 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru  

construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  

al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere : 

-  Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

-  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

- Raportul nr.8/26.05.2015 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local 

al sectorului 1, avizele nr.6/16/12.05.2015, nr.6/17/12.05.2015, nr.6/18/12.05.2015, 

nr.6/21/12.05.2015, nr.6/20/12.05.2015, nr.6/24/12.05.2015, nr.6/25/12.05.2015, nr.6/26/12.05.2015, 

nr.2/17/03.02.2015, nr.5/31/14.04.2015, nr.5/29/14.04.2015 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este 

un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

- Avizele Comisiei de circulaţie PMB şi Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

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

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

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 

teritoriului. 
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În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.e), art.81, alin. (2), lit. i) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine  11 poziţii.   

 

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul 

de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

aprobate. 

 

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 

Art.5. Primarul sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       96 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe  

titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1 

 

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

Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederii Legii nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015; 

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

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; 

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

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

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 OMFP 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 81/28.04.2015 

privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul 

pe venit pe anul 2015 şi estimările pentru anii 2016 – 2018; 

Conform adresei nr. 186199/27.05.2015 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

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

încasările la data de 05.05.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018; 



92 

 

 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 1.390.761,71 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 958.414,18 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 432.347,53 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.344.457,71 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.155.616,94 mii lei, conform anexei nr.1.1 

(1.1.1. şi 1.1.2), astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 930.113,01 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 225.503,93 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii sunt în sumă de 24.944,17 mii lei şi sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.121,77 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 822,40 mii lei. 

 

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

1.390.761,71 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 1.197.721,54 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.197.721,54 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 930.113,01 mii lei; 
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- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 267.608,53 mii lei. 

 

(2)       79.082,50 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 63.960,31 mii lei; 

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

nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1);  

 

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

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

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 657,70 mii lei, nerectificându-se; 

 

(4)   30.800,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în valoare de 30.800,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

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

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

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

 

(6) 32.095,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 18.975,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.120,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

(7)    342.626,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 299.754,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 42.872,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.1.1; 1.2.1.2.1.1.1; 1.2.1.2.1.1.2 ; 1.2.1.2.1.2; 1.2.1.2.1.2.1; 1.2.1.2.1.2.2; 

1.2.1.2.1.2.3; 1.2.1.2.1.3; 1.2.1.2.1.4; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

  

(8)    38.199,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 25.849,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.350,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

 (9)   127.222,32 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 109.556,27 mii lei; 



94 

 

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

nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1); 

 

(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, nerectificându-se; 

 

(11)  177.038,91 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 50.310,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă 126.728,91 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1); 

 

(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, nerectificându-se; 

 

(13)   73.386,27 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 53.988,43 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 19.397,84 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1); 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

deliberative, astfel:  

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

proprii pe anul 2015 în sumă de 29.143,57 mii lei nu se rectifică şi este repartizat pe secţiuni, 

astfel: 

(1) 29.143,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 28.301,17 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 842,40  mii lei; 

 

 (2)       17.025,57 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.683,17 mii lei;  

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 342,40 mii lei.  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

curent; 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 429.955,57 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-   265.216,60 mii lei – bugetul local; 

 -  107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

-  842,40 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

-  56.232,00 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Administraţia Domeniului Public 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       97 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării proiectului „Instruirea asociaţiilor de proprietari în 

vederea utilizării în condiţii de eficienţă energetică a imobilelor reabilitate termic prin 

programele finanţate de Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti” de către Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti, în vederea îndeplinirii 

obligaţilor asumate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în cadrul Iniţiativei Europene 

„Covenant Of Mayors” 

 

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

specialitate al Directorului Direcţiei Investiţii; 

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; 

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

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

Având în vedere prevederile art.6, alin.(14) şi alin.(17), precum şi art.9, alin.(12), alin.(13), lit. 

a) şi b) şi alin.(14) din Legea 121/2014 privind eficiența energetică;  

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

„Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 

privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind 

aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 

1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării 

proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării 

cofinanţării acesteia; 

 Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea 

participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European 

MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea proiectului de la bugetul 

local; 
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 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: 

 

Art.1. Se aprobă derularea proiectului „Instruirea asociaţiilor de proprietari în vederea utilizării 

în condiţii de eficienţă energetică a imobilelor reabilitate termic prin programele finanţate de Sectorul 

1 al Municipiului Bucureşti” de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 

1 Bucureşti, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în 

cadrul Iniţiativei Europene „Covenant Of Mayors”.  

 

Art.2. Se aprobă finanţarea proiectului menţionat la art. 1 cu echivalentul în lei al sumei de 

30.000 euro. 

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 

Bucureşti, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       98 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării activităţilor curente ale „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi 

Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti” în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007 

 

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

specialitate întocmit de Directorului Direcţiei Utilităţi Publice; 

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; 

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

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

Având în vedere prevederile art.6, alin.(14) şi alin.(17), precum şi art.9, alin.(12), alin.(13), lit. 

a) şi b) şi alin.(14) din Legea 121/2014 privind eficienţa energetică; 

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

119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea 

„Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 

privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind 

aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 

1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării 

proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării 

cofinanţării acesteia; 

 Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea 

participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European 

MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea proiectului de la bugetul 

local; 

 Văzând adresa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului nr. 20/04/mai/2015, 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 15345/26.05.2015 prin care solicită alocarea 

finanţării pentru anul 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; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi 

Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti în exercitarea funcţiei de manager energetic pentru Consiliul 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se aprobă finanţarea activităţilor acesteia pentru anul 

2015, cu contravaloarea în lei a sumei de 90.000 euro. 

Art.2. Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti va prezenta 

documente justificative din care să rezulte modul de utilizare a resurselor financiare menţionate la 

art. 1. 

Art.3. Primarul sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 

Bucureşti, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       99 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 

 

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

specialitate întocmit de Direcţia Investiţii; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Sectorului 1; 

Văzând Autorizaţia de construire nr. 166/09/O/12601/24.05.2014 privind edificarea unei 

grădiniţe cu regimul de înălţime P+1E, inclusiv instalaţiile aferente, aparţinând „Cartierului de 

locuinţe sociale şi tineret Odăi”; 

Luând act de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. JUC671/09.04.2014; 

Ţinând seama de adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 nr. 13478/27.05.2015; 

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: 

  

Art.1. Se ia act de finalizarea grădiniţei cu regimul de înălţime P+1E, inclusiv instalaţiile 

aferente, în Cartierul de locuinţe sociale şi tineret Odăi, cu următoarele suprafeţe: teren în suprafaţă 

de 446 mp şi construcţie edificată pe acesta, cu o suprafaţă construită la sol de 446 mp şi suprafaţă 

construită desfăşurată de 900 mp. 
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Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a imobilului menţionat la art. 1 şi a loturilor conexe acestuia (alei de 

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

Art.3. Încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunurilor menţionate în Anexa nr. 1, 

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data 

prezentei hotărâri. 

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

comisia care să procedeze la predarea-primirea bunurilor descrise în Anexa nr. 1 a prezentei 

hotărâri. 

Art.5. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

70/16.04.2014, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

209/11.12.2014, se abrogă. 

Art.6. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       100 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind reglementarea situației juridice a contractului de concesiune nr. 12/03.06.2004 şi a 

contractului de concesiune nr. 46455/19.12.2006 încheiate între Consiliul Local al  

Sectorului 1 şi S.C. GEORDAN COM S.R.L. 

 

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

Juridice şi Resurse Umane; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agro-alimentare din 

municipiul Bucureşti; 

Faţă de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/06.03.2003 

privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând contractele de concesiune nr. 12/03.06.2004 şi respectiv nr. 46455/19.12.2006, 

ambele încheiate cu S.C. GEORDAN COM S.R.L.; 

Luând act de adresa depusă de către S.C. Geordan Com S.R.L. prin care se solicită 

încheierea unei convenții de novație prin schimbare de debitor, prin care S.C. Geordan Domenii 

S.R.L. se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile de orice natură ce decurg din contractul de 

concesiune nr. 12/03.06.2004 şi respectiv contractul de concesiune nr. 46455/19.12.2006 încheiate 

cu S.C. Geordan Com S.R.L; 

Având în vedere adresa Administrației Pieţelor Sector 1 nr. 325/16.04.2015 înregistrată la 

sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11231/16.04.2015 prin care se concluzionează că solicitarea S.C. 

Geordan Com S.R.L. intră sub incidenţa art. 10 alin. (5) din contractul de concesiune nr. 

12/03.06.2004 respectiv art. 9, alin. (5) din contractul de concesiune nr. 46455/19.12.2006, 

reprezentând practic o subconsecionare; 

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 administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se respinge cererea formulată de către S.C. Geordan Com S.R.L., întrucât solicitarea 

acesteia intră sub incidența prevederilor art.10, alin.(5) din contractul de concesiune nr. 

12/03.06.2004 respectiv art.9, alin.(5) din contractul de concesiune  nr. 46455/19.12.2006. 

Art.2. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcția Juridică şi Resurse 

Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       101 

Data:    28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituțiilor subordonate 

Consiliului Local Sector 1 

 

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

către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a îmbunătățirii actului managerial în condițiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2015; 

În vederea aplicării prevederilor imperative ale Ordonanței 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 Instituției 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 Ordonanța de 

urgență 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 ; 
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Având în vedere adresa Primăriei sectorului 1 nr. 281/10.03.2015, înregistrată în cadrul 

Instituției 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 Instituției 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Ținând 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 Instituției Prefectului Municipiului 

Bucureşti sub nr. 5532/30.03.2015 cu privire la stabilirea numărului de posturi de la nivelul 

autorităţilor administraşiei 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 urgență a Guvernului nr. 2/2015 prevede că 

numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a 

numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subunităţilor administrativ – 

teritoriale, cu exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare “Învățământ” şi “Asigurări şi asistență 

socială ”, finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar “Sănătate ”, indiferent de 

sursa de finanţare, prevăzută în anexa la Ordonanţa de urgență 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 
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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 instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

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

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

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

activităţii instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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; 

Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului comun nr. 159/38/14.01.2015 al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice şi Ministerului Finanțelor Publice, nivelul maxim al cheltuielilor de 

personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ – teritoriale din municipiul 

Bucureşti pentru anul 2015 coroborate cu prevederile adresei Agenției Națională de Administrare 

Fiscală nr. 217/21.01.2015; 

Cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; 
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În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fondurile publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice; 

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

bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Luând în considerare prevederile prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 19.06.2014 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare 

ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti precum şi ale 

instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările şi completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor dispoziției primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 2036 

din 04.05.2015 prin care s-a stabilit numărul total de posturi pentru anul 2015;  

Văzând avizul favorabil nr. 24130 din 2015 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici; 

Văzând avizul consultativ nr. 3558400 din 2015 emis de către Direcția pentru Evidența 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. - (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

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

(2) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, sunt organizate direcții, 

servicii, birouri, compartimente funcţionale, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat.   

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, 

conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 345, din care numărul 

maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este de 

104. 

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include şi funcţiile de 

primar, viceprimar, secretar al sectorului 1 şi administratorul public.  

(3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcţionari publici cu funcţii publice 

generale sau specifice şi din personal contractual. 
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(4) Încadrarea şi salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se fac potrivit 

prevederilor legale. 

(5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii. 

Art.4. (1). Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2). Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Direcţiei Publice de Evidență a 

Persoanelor şi Stare Civilă de la nivelul Sectorului1 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 4, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. 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.6. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate, Regulamentului de organizare şi funcționare anexa nr. 3, şi anexa 4 îşi 

încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

Art.7. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, 

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 şedința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       102 

Data:    28.05.2015 
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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 aparatului de specialitate al primarului 

sectorului 1 precum şi ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, (anexa 1), 

precum şi la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 1 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de 

către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative 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 Hotărârii Guvernului 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 concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 19.06.2014 privind 

aprobarea Statului de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcționare 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; 

Tinând seama de propunerea privind modificarea în cursul semestrului I al anului 2015 a 

planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Sector 1, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin adresa 

înregistrată sub nr. 17596 din 15.04.2015; 

Luând în considerare propunerea privind modificarea în cursul semestrului I al anului 2015 a 

planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi ale 
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instituțiilor subordonate, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa  

înregistrată sub nr. 24659 din 27.05.2015; 

Tinând seama de procesul verbal nr.I.591 din 25.05.2015 al reprezentanților salariaților prin 

care se avizează favorabil proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 de la 

nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1, precum şi al instituţiilor subordonate 

Consiliului Local al Sectroului 1;   

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. 1 şi anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.153 din 25.09.2014;   

“Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 precum şi ale instituţiilor subordonate 

Consiliului Local Sector 1, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre;”  

 

Art.2. Se modifică şi se completează art. 2 şi anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.153 din 25.09.2014;   

“Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

instituţia publică de interes local Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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 Agenția Naţională a Funcţionarilor 

Publici în ceea ce priveşte modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 precum şi ale instituțiilor subordonate Consiliului 

Local Sector 1, pe anul 2015, conform anexei 1, precum şi pentru instituţia publică de interes local 

Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului 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 Juridică şi Resurse Umane, 

Serviciul Secretariat General, Audienţe, aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului a Sectorului 1 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       103 

Data:    28.05.2015 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 27351/05.05.2015 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 -Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier 

local Şufer Mioara să fie desemnată preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnată în procesul - verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Începând cu data de 29.05.2015 doamna Şufer Mioara, consilier local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

http://www.ps2.ro/


116 

 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/16.02.2015 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral 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.31 

Bucureşti,29.05.2015  

 
 

 
 

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

29.05.2015 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 Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi 

Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 17488/19.03.2015 întocmit de către Poliţia Locală Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

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

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

 -Hotărârea Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data 

de 30.03.2015; 

 -Actul Adiţional la Protocolul de Cooperare încheiat între Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti – Poliţia Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2, înregistrat sub numărul 1724503 

din data de 17.05.2013. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările Şi completările 

ulterioare; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 -art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică; 

http://www.ps2.ro/
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 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 33/2013 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine 

publică. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. l) 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 Pe data prezentei se aprobă Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de ordine 

publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

          (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.32 

Bucureşti, 29.05.2015 

 

 

 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate Şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea 

 metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în  

comun de suprafaţă şi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu  

modificările şi completările ulterioare 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace 

de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 24772/22.04.2015, precum şi Nota de Fundamentare nr. 

24773/22.04.2015 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari 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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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. 292/2011 privind asistenţa socială; 

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

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

completările ulterioare;  

 -Ordinul Ministerului muncii, familiei şi egalităţii de şanse - Autoritatea naţională pentru 

persoanele cu handicap nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi 

modelul acesteia; 

http://www.ps2.ro/
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 -Ordinul Ministerului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport 

public local; 

 -Ordinul Ministerului transporturilor nr. 505/2015 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu 

metroul. 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare 

a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, 

beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

se completează potrivit anexei, ce conţine un număr de 2 file Şi face parte din prezenta hotărâre.  

          (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de 

acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu 

metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

rămân aplicabile. 

 

 Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului BucureŞti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

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

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr.33 

Bucureşti, 29.05.2015 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 



121 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2014 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul  

şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014,  H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 13/2015 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 

2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014,  H.C.L. 

Sector 2 nr. 1/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 13/2015;  

 Analizând: 

 -Nota de fundamentare nr. 25225/24.04.2015 prezentată de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

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

Bucureşti; 

 -Nota de fundamentare nr. 1615/02.04.2015 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă 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 educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi 

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

 -H.G. nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi 

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 -Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 
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 -Avizul Conform nr. 3772/25.03.2015 transmis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea reţelei şcolare pentru anul 2014 – 2015. 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Se completează anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 - 2015, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 

13/2015, prin introducerea poziţiei 42, conform anexei ce conţine o filă şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

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

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

hotărâri. 

 

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

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 

13/2015, rămân aplicabile. 

 

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

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

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr.34 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul  

Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor 

funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 25226/24.04.2015 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

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

Bucureşti; 

 -Nota de fundamentare nr. 1616/02.04.2015 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă 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 educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări şi 

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

 -H.G. nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi 

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

 -Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului Şi Sportului nr. 6564/13.12.2011, 

actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 -Avizul Conform nr. 24953/24954/212/15.01.2015 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

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

pe raza Sectorului 2 pentru anul 2015 – 2016.  
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 -Avizul Conform nr. 3772/25.03.2014 transmis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea reţelei şcolare pentru anul 2015 - 2016 prin 

introducerea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Monterra”. 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Se completează anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 

al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016, prin introducerea poziţiei 42, 

conform anexei ce conţine o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

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

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

hotărâri. 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016, rămân aplicabile. 

 

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

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

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.35 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 
 
 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului  2 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2014  

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de  

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 27293/05.05.2015 al Direcţiei Administraţie Publică şi Evidenţă 

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

 -Nota de fundamentare nr. 1917/28.04.2015 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă 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: 

 - art. 96 alin. (2) lit. a) – c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

http://www.ps2.ro/


126 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 95/2014 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular, se modifică şi se completează conform anexei, ce conţine o filă şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 95/2014 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, rămân aplicabile. 

 

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

             (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.36 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului 

“Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice”;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 27683/06.05.2015, precum şi Nota de fundamentare nr. 

27685/06.05.2015 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

BucureŞti; 

 -Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

 -Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 515/2003, cu modificările Şi completările ulterioare; 

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

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

modificările Şi completările ulterioare; 

   -Ordinul Ministrului Muncii, familiei, protecţiei sociale Şi persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate 

în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

   -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2013 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, derulat 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce 

cuprinde un număr de 9 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 2 pentru a semna contracte, parteneriate si orice alte documente necesare 

în vederea derulării proiectului prevăzut la art.1. 

 

 Art. 3 Pe data adoptării prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 82/2002 privind acordarea serviciilor 

sociale Şi sociomedicale la domiciliul persoanelor vârstnice Şi aprobarea contribuţiei acestora şi 

H.C.L. Sector 2 nr. 145/2005 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 82/2002 privind 

acordarea serviciilor sociale şi sociomedicale la domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea 

contribuţiei acestora, îşi încetează aplicabilitatea.  

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 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 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.37 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 
 
 
 
 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele  

rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă  

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană 

adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2015;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 27316/05.05.2015 întocmite de 

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

 -Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -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; 

 -H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a 

serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 -H.C.L. Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2; 

 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă nr. 2 în cuantum de 2262 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 1 în cuantum de 2768 lei, costul mediu 

lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Nr. 2 

în cuantum de 2742 lei şi costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuinţelor 

Protejate în cuantum de 2439 lei, pentru anul 2015 conform anexei ce conţine o filă şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Costul mediu lunar aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, 

locale şi municipale care au persoane adulte protejate în sistemul de protecţie adulţi al Sectorului 2. 

 

 Art. 3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi 

documentaţia necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale la 

finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a persoanelor adulte cu handicap în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 

268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 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.38 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 
 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului 

„Centrul de primire în regim de urgenţă pentru  persoane adulte” 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul de primire în 

regim de urgenţă pentru  persoane adulte”;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 27510/06.05.2015 prezentate de 

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 29681/19.05.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

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

Bucureşti; 

 -Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 292/2011privind asistenţa socială;  

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

completările ulterioare; 

 -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; 

 -O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Certificatul de atestare fiscală nr. 88263/11.05.2015, eliberat de Direcţia Venituri Buget Local 

Sector 2; 

 -Protocolul de colaborare nr. 28236/11.04.2014 încheiat între Arhiepiscopia Bucureştilor prin 

Fundaţia Bucuria Ajutorului Şi Primăria Sectorului 2 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi 

Protecţia Copilului Sector 2; 
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 -Contractul de donaţie nr. 1307/17.04.2002 autentificat la Biroul Notarial Public „NEMESIS”. 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă proiectul „Centrul de primire în regim de urgenţă pentru persoane adulte”, 

derulat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi Protectia Copilului Sector 2, în locaţia 

situată în Str. Laurenţiu Claudian nr. 53, sector 2, Bucureşti, conform anexei ce cuprinde 7 file şi 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 2 pentru a semna contracte, parteneriate şi orice alte documente 

necesare în vederea  funcţionării centrului  prevăzut la art.1. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.39 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 
 
 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de 

asistenţă şi reprezentare juridică;  

 Analizând: 

 -Raportul de Specialitate nr. 2161/13.05.2015 prezentat de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Raportul de specialitate nr. 30702/19.05.2015 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările Şi completările ulterioare; 

 -Art. 1 alin (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri 

de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 53/2004 privind reprezentarea intereselor Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în faţa instanţelor de judecată. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 21 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă achiziţionarea unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică a Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2,  în faţa instanţelor de judecată, atât 

în fond, cât şi în căile ordinare şi extraordinare de atac, precum şi în etapa de executare a hotărârilor 

judecătoreşti. 

 

 Art. 2 Contractele prevazute la art. 1 vor fi încheiate şi semnate de către Directorul Executiv al 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, însoţite de o Notă de 

fundamentare a Biroului Juridic Şi Resurse Umane, cu aprobarea prealabilă a Primarului Sectorului 

2, în baza justificării temeinice a situaţiilor litigioase. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.40 

Bucureşti, 29.05.2015 

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

29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 



135 

 

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 utilizarea  anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe  

raza teritorială a Sectorului 2 al municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea  anuală a locurilor publice prin 

amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritorială a Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 29797/14.05.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 -Raportul de specialitate nr.30272/18.05.2015 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -H.C.G.M.B. nr 3/2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 

Bucureşti, începând cu anul 2013; 
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 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

pentru amplasarea de rulote/automagazine în vederea desfăşurării activităţii de comercializare 

produse alimentare sau produse de tip fast-food, potrivit condiţiilor menţionate în anexa nr. 1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 (1) Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti competenţa de a elibera 

avize de ocupare a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de 

rulote/automagazine în vederea desfăşurării activităţii de comercializare produse alimentare sau 

produse de tip fast-food. 

           (2) Se deleagă Primarului Sectorului 2 competenţa de stabilire a locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pe care pot fi amplasate rulote/automagazine, în vederea 

desfăşurării activităţii de comercializare de produse alimentare sau produse de tip fast-food. 

 

 Art. 3 (1) Se aprobă formularul tip „Aviz de ocupare a locului public” în vederea amplasării de 

rulote/automagazine pentru desfăşurarea activităţii de comercializare produse alimentare sau 

produse de tip fast-food, prezentat în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Eliberarea avizelor de ocupare se va face de către Direcţia Urbanism şi Gestionarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, numai după prezentarea 

„Declaraţiei de impunere” depusă la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, conform H.C.G.M.B. 

nr.3/2013. 

 

 Art. 4 Calculul şi plata taxelor locale pentru ocuparea locurilor publice pentru  activităţile de 

comercializare alimentare sau produse de tip fast-food(cu excepţia tutunului şi a băuturilor 

alcoolice), se va face în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 3/2013. 

 

 Art. 5 (1) În situaţia în care agenţii constatatori ai Poliţiei Locale a Sectorului 2 constată că 

suprafaţa locului public ocupată de agentul economic este mai mare decât cea aprobată sau nu se 

respectă condiţiile de aprobare menţionate în anexa nr. 1, vor aplica sancţiunile prevăzute de lege 
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pentru exercitarea de activităţi în locuri publice fără acordul autorităţilor administraţiei publice locale, 

inclusiv retragerea avizului de ocupare a locurilor publice. 

          (2) Avizele de ocupare a locurilor publice nu vor putea fi prelungite pentru agenţii 

economici care nu respectă condiţiile prevăzute în alin. (1). 

          (3) Agenţii constatatori împuterniciţi din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 2 vor transmite 

săptămânal Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2, constatările cu privire la agenţii economici care încalcă prevederile cuprinse 

în alin. (1). 

 

 Art. 6 Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de utilizare a locurilor publice, Direcţia 

Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2  

va înainta copii ale acestora la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 cât şi la  Poliţia Locală Sector 

2. 

 

 Art. 7 Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenţa, urmărirea şi executarea veniturilor 

bugetului local provenite din utilizarea locurilor publice, potrivit prezentei hotărâri, se realizează de 

către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.       

 

 Art. 8 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Poliţia Locală Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 9 Prezenta hotărâre se publică integral 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.41 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 

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

29.05.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2013 privind aprobarea  

schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru  

creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti 

 

 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de 

intervenţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate comun nr. 2365/31552/21.05.2015 al Direcţiei Juridice, Legislaţie 

Contencios Administrativ, Direcţiei Servicii Publice Şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, 

cu completările şi modificările ulterioare; 

 -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, cu modificările Şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Guvernului României nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari; 

 -Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

Ministrului Finanţelor Publice, precum şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Art. I pct. 1 lit. a) din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei 

proprii de finanţare a programelor locale pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 

locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se modifică Şi se completează după cum 

urmează: 

 ”a) Asociaţiile de proprietari constituite conform legii, pentru blocurile de locuinţe 

cuprinse în programul local anual, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

6/20.01.2012, precum şi cele care au formulat cereri de luare în evidenţă pentru înscrierea în 

programul local de creştere a eficienţei energetice, aflate în baza de date a Primăriei 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, menţionate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre”. 

 

 Art. II Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2013 privind 

aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor  locale pentru creşterea eficienţei energetice a 

blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu anexa nr. 2, ce cuprinde 

un număr de 611 blocuri şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii 

de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru creşterea eficienţei energetice 

a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile. 

 

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. V  Prezenta hotărâre se publică integral 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.42 

Bucureşti, 29.05.2015 

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

29.05.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 54/2013 privind achiziţionarea de  

imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 54/2013 privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau 

juridice;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 31575/21.05.2015 al Direcţiei Juridice, 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 şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 

sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 

proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2008; 

 -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în 

domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr. 515/2006. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 123 alin. (1) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. I  Art. 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 54/2013 privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de 

locuinţe de la persoane fizice sau juridice, se modifică Şi se completează după cum urmează: 

 ”Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe, de la persoane 

fizice sau juridice, în baza procedurilor de executare silită organizate la nivelul Birourilor 

Executorilor Judecătoreşti, exceptând imobilele în care se află domiciliul debitorilor persoane 

fizice, precum Şi prin achiziţionarea de pe piaţa liberă, prin licitaţie publică, în condiţiile legii, 

în limita sumelor de bani alocate anual în bugetul de venituri şi cheltuieli al Sectorului 2”. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 54/2013 privind 

achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.43 

Bucureşti, 29.05.2015 

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

29.05.2015   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 participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a  

înnoirii Parcului auto naţional 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 

la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015;  

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr. 30979/20.05.2015 întocmit de către Direcţia Achiziţii Şi Contracte 

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

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Referatul de necesitate nr. A – 765 din data de 21.04.2015 al Centrului Militar al Sectorului 2, 

aprobat prin Nota de informare transmisă la Cabinetul Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

BucureŞti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -Ordinul ministrului mediului, apelor Şi pădurilor nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de 

finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 

 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se aprobă participarea Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional 2015. 
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 Art. 2 Se aprobă casarea autovehiculului marca Dacia 1310 – Berlina, cu nr. de înmatriculare 

B - 22 - CMJ Şi nr. de omologare ACDA1T1112T32X5, în vederea achiziţionării unui autovehicul 

nou, în condiţiile legii. 

 

 Art. 3 Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei conform art. 6 din Ordinul ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor nr. 609 din 25.03.2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. 

 

 Art. 4 (1) Diferenţa de preţ, până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a 

autovehiculului nou, va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

             (2) Preţul de achiziţie al autovehiculului nu va putea depăşi valoarea de 60.000 lei. 

 

 Art.5.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.6. 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.44 

Bucureşti, 29.05.2015 

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

29.05.2015   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 a unui spaţiu în suprafaţă de 215,9 m.p., 

aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, către Direcţia Generală de 

 Poliţie a 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, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui 

spaţiu în suprafaţă de 215,9 m.p., aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, către 

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 -Raportul de Specialitate nr. 29225/12.05.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

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

Municipiului Bucureşti;  

 -Raportul de Specialitate nr. 27244/11.05.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru Şi 

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

Bucureşti;  

 -Nota de fundamentare nr. 1943/30.04.2015 întocmit de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului 

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

 -Adresa nr. 39082/09.02.2015 a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 8687 din data de 

12.02.2015;  

 -Adresa nr. 41555/05.05.2015 a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 27285 din data de 

05.05.2015. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -art. 136 alin. (4) din Constituţia României, republicată; 

 -Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 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; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/20.05.2004 privind transmiterea în folosinţă 

gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 215,9 m.p. aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

2 către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 
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 -Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 90/2008 privind transmiterea în folosinţă 

gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 215,9 m.p. aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

2 către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 124 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, pe termen de 4 ani, către Direcţia 

Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a imobilului în suprafaţă de 215,9 m.p., situat în 

BucureŞti, str. Maşina de Pâine nr. 47, Sector 2, având datele de identificare prevăzute în anexele 

nr. 1 Şi 2  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Imobilul va fi utilizat de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 

având destinaţia de “arhivă a Brigăzii Rutiere”. 

            (3) Schimbarea destinaţiei imobilului transmis în folosinţă gratuită, fără acordul 

Consiliului Local Sector 2, atrage, de drept, revocarea prezentei hotărâri. 

 

 Art. 2 Se deleagă Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 să întreprindă toate demersurile necesare pentru predarea imobilului prevăzut  la 

art. 1. 

 

 Art. 3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Executiv al Direcţiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (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.45 

Bucureşti, 29.05.2015 

 

 

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

29.05.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 

şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2014 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al 

bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2014; 

 Analizând: 

 -Raportul nr. 27543/06.05.2015, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, privind aprobarea contului anual de 

execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2014; 

 -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. 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 contul anual de  execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 Bucureşti pe 

anul 2014,  conform  anexelor nr. 1; 2; 2.1 – 2.75;3; 3.1; 3.2; 4;4.1 – 4.24;  care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre.. 
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 Art. 2 Se aprobă situaţiile financiare anuale ale Sectorului 2 Bucureşti, pe anul 2014, conform 

anexelor nr. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 ;21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 3 (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.46 

Bucureşti, 29.05.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

29.05.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015; 

 Analizând: 

 -Raportul nr. 31062/20.05.2015, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - 

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Adresa nr. 31096/20.05.2015, întocmită de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat  pe anul 2015; 

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

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

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

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se rectifică şi se 

stabileşte la: 

 - venituri la suma de 1.005.421 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 682.411mii lei 

 venituri ale secţiunii dezvoltare - 323.010 mii lei (din care 272.282 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.256.412 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  682.411 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  574.001  mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanţat din excedentul anului 2014, utilizat 

conform prevederilor din H.C.L. Sector 2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al 

Sectorului 2 pe anul 2015. 

 

 Art. 2 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

rectificate la suma de 1.256.412  mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu 

desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) 

conform anexelor nr.  2.1. - 2.52  la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015, conform 

anexelor nr. 3; 3,1 - 3.7, astfel: 

 - Total venituri  în sumă de 46.616 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   –  38.261 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare                -   8.355 mii lei (din care 233 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 46.616 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -38.261 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  - 8.355 mii lei; 

 Art. 4 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2015, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.61. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
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           (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
ŞUFER MIOARA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.47 

Bucureşti, 29.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

29.05.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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, 29.05.2015; 

 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. 31539/21.05.2015 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; 

 -Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti privind 

îndreptarea erorii materiale din Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre, astfel cum a fost 

consemnat în procesul verbal al şedinţei; 

 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; 

http://www.ps2.ro/
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 -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 

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.48 

Bucureşti, 29.05.2015 

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

29.05.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea HCLS4 nr. 64/2014 şi propunerea schimbării de destinaţie 

a clădirii în suprafaţă de 712 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 2268 mp aflate în incinta 

Liceului Tehnologic Dacia din str. Grigore Marin nr. 42-44, Sector 4, Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 4 nr.207957/11.05.2015, şi Expunerea de motive a Viceprimarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare Extrasul de Carte Funciară nr. 78580, emis de Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 4, precum şi Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti Sector 4 nr. 433808/2011; 

 Ţinând seama de dispoziiţile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.f) din Legea 

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

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului local al Sectorului 4 nr. 64/30.04.2014 privind transmiterea 

din administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor sector 4 în administrarea Direcţiei 

Generale de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 a imobilului în suprafaţă de 712 mp. 

(parter+etaj 1, 2, 3) şi a terenului aferent în suprafaţă de 2268 mp, precum şi dreptul de liber acces 

pe drumul existent din incinta Liceului Tehnoologic „Dacia”, din strada Cap. Grigore Marin, nr. 

42 – 44, Secor 4, Bucureşti, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din această hotărâre, se 

modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: “Se aprobă transmiterea din 

administrarea Administraţiei Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor sector 4 în administrarea 

Direcţiei Generale de asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului sector 4 a imobilului în suprafaţă 

de 712 mp. (parter+etaj 1, 2, 3) şi a terenului aferent în suprafaţă de 2268 mp, precum şi 

dreptul de liber acces pe drumul existent şi împrejmuit din incinta Liceului Tehnoologic 

„Dacia”, din strada Cap. Grigore Marin, nr. 42 – 44, Secor 4, Bucureşti, conform Anexei 1 

modificată ce face parte integrantă din această hotărâre”. 
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Hotărârea intră în vigoare dupa avizul conform al Ministrului Educaţiei! 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Administraţia Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

12.05.2015. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Veronica TOMA 

  
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.98/12.05.2015      
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  

pe anul 2014 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

   Luând în considerare:   

 

   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

   Raportul de specialitate privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014 al Direcţiei 

Economice Nr. P.6.2/ 2843 / 12.05.2015 

 

  Având in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. 

 

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

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a” şi art.81, alin.2, lit.”d” din Legea nr. 215/ 2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pentru anul 2014 atât pentru partea de 

venituri cât şi pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, 

subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de finanţare care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre: 

 Anexa 1. - Cont execuţie bugetară: venituri proprii. 

 Anexa 2. - Cont execuţie bugetară: cheltuieli. 

 Anexa 3. - Cont execuţie bugetară: autofinanţate parţial. 

 Anexa 4. - Cont execuţie bugetară: autofinanţate integral. 

 Anexa 5. - Cont execuţie bugetară: credite bancare. 
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 Art. 2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate 

Proprie (Primăria Sector 4) pentru anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform 

anexelor: 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 

2.5.4, 2.5.5, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, pentru anul 2014 Direcţii 

Descentralizate, la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de 

cheltuieli, conform anexelor: 

 Direcţia Învăţământ şi Tineret - Anexele: 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.4, 3.5 

 Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale – Anexa: 3.6 

 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor – Anexa: 3.7 

 Poliţia Locală – Anexa: 3.8 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –Anexele: 3.9, 3.9.1, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 – Anexa: 3.14. 

 Centrul Medico Social Sfântul Andrei – Anexele: 3.15, 3.16, 3.17 

 Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Bălcescu – Anexa : 3.18 

 Direcţia Administrare Parcuri şi Zone de Agrement – Anexa: 3.19 

 Care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 – Se aprobă contul de execuţie al creditelor externe pentru anul 2014 conform anexelor: 

4.1, 4.1.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5 – Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 

venituri proprii, pentru anul 2014 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, 

atât la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli, conform anexelor: 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 

5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.9, 5.9.1, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 – Se aprobă contul de execuţie al Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 pentru 

anul 2014 atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, activitate finanţata integral din 

venituri proprii, conform anexelor: 6.1, 6.1.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 7 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate 

Proprie (Primăria Sector 4) pentru anul 2014, conform anexei 7 – contul de execuţie a bugetului 

local centralizat – aparat propriu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 8 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de 

Credite prin Direcţia Economică Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituţiile publice 

implicate şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente  Electorale.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.05.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Veronica TOMA 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.99/28.05.2015 
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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 restructurarea creditului nr.86/04.12.2009 contractat la Banca  

Comercială Română în valoare de 100.000.000 lei 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4:  

 Având in vedere HCL nr. 71 din data 23.07.2009 privind aprobarea contractării unei linii de 

finanţare rambursabile în valoare de 100.000.000 lei la Banca Comercială Română, prin creditul–

linie de finanţare nr.86/04.12.2009: 

 Ţinând cont de contractul de credit nr. 86 din data de 04.12.2009 încheiat de Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti cu Banca Comercială Română privind acordarea unui împrumut de 

100.000.000 lei pentru realizarea investiţiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem 

rutier, extindere reţea de apă, extindere reţea de canalizare, cofinanţarea programului de reabilitare 

termică a blocurilor. 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 Având în vedere OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, HG nr.9/2007 privind constituirea 

constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a” şi art.81, alin.2, lit.”d” din Legea nr. 215/ 2001 

privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă încheirea actului adiţional de diminuare a costurilor bancare aferente 

contractului de credit nr.86/04.12.2009, în valoarea de 100.000.000 lei utilizat pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere reţea de apă, 

extindere reţea de canalizare, cofinanţarea programului de reabilitare termică a blocurilor, investiţii 

aprobate de Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4 prin HCL nr. 71/23.07.2009, cu următoarele 

modificări : 

 Actul adiţional este prezentat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de 

Credite prin Direcţia Economică, instituţiile publice implicate şi comunicată de Serviciul Tehnic 

Consiliul Local şi Documente Electorale.  

 

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

28.05.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Veronica TOMA 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.100/28.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015 pentru locuinţele  

construite prin programul ANL ,, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere: 

  

Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ nr. P.13.2/ I.32 /16.04.2015 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, 

Procesul verbal al ,,comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe‟‟ din 20.04.2015 precum şi 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, 

Ţinând cont de: 

Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Hotărârea de Guvern nr.962/2001, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.G.nr.592/2006, 

În temeiul  

prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 - Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2015 pentru locuinţele 

construite prin programul ANL ,, - anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul 

Direcţiei Administrativă, Patrimoniu şi Logistică şi Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente 

Electorale vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

28.05.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Veronica TOMA 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.101/28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de  

administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din  

luna APRILIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 şi "Referatul" nr.P.10.7./ 

375/ 20.04.2015 al Direcţiei Control şi Administraţie Publică – Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de 

Proprietari şi Cetăţenii; 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   ; 

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007; 

  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile -

ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de: 18.04.2015, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

 Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi 

este valabil pe tot teritoriul României. 

 Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei 

publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei 

activităţi. 

 Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Control şi Administraţie Publică prin 

Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Cetăţenii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

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

28.05.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Veronica TOMA 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.102/28.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxei de eliberare 

a atestatelor de producător 

 

 Consiliul Local Sector 4 : 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

 În temeiul referatului de specialitate nr. P.8.2/25/05.05.2015, întocmit de Direcţia Urbanism şi 

Dezvoltare Urbană prin Serviciul Cadastru şi Fond Funciar ; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În considerarea  art. 5 alin. (2) şi art.8 alin.(2), din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. 

 În conformitate cu dispoziţiile cuprinse la art. 45 alin. (2), lit. „c” şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1: Se aprobă cuantumul taxei de eliberare a atestatului de producător, în valoare de 15 

lei/exemplar. 

 Art. 2: Secretarul Sectorului 4 şi Serviciul Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenţelor legale. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.103/28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4:  

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate întocmit 

de către Poliţia Locală Sector 4 nr.8236/13.05.2015, 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 art. 34 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 art. XI din O.U.G. nr. 65/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 art. XXI din O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum 

şi alte măsuri; 

 O.G. nr.7/2015 pentru completarea art.35
1
 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată; 

 H.G. nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor 

prevăzute la art.35
1
 din Legea poliţiei locale nr.155/2010; 

 Ordinul M.D.R.A.P. nr.496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 

acordată personalului poliţiei locale; 

 O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată; 

 art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

compeltările ulterioare; 

 art. 9 alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 174/15.12.2014  privind acordarea normei de hrană 

personalului Poliţiei Locale Sector 4; 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.j) şi alin. (4) din Legea nr.215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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 Art.1 (1). Începând cu data prezentei, se aprobă acordarea normei de hrană personalului 

Poliţiei Locală Sector 4. 

(2). Norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliţiei 

locale în activitate, în limita plafoanelor calorice. 

(3). Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocaţia valorică zilnică, ce reprezintă valoarea 

financiară  neimpozabilă a normei de hrană, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(4). Normele de hrană zilnice de care beneficiază personalul Poliţiei Locală Sector 4, diferenţiate pe 

categorii de personal, sunt următoarele: 

a) norma nr.1 – pentru personalul Poliţiei Locală Sector 4, care ocupă funcţii publice generale 

şi pentru personalul contractual – 18 lei/zi; 

b) norma nr.6 – pentru personalul Poliţiei Locală Sector 4, care ocupă funcţii publice specifice 

de poliţist local şi pentru personalul de conducere – 24 lei/zi; 

c)    norma nr.12B – normă suplimentară pentru pentru personalul Poliţiei Locală Sector 4, care 

lucrează în ture sau schimburi – 2 lei/zi. 

(5). Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice. 

 

 Art.2. Alocaţia valorică a normei de hrană precum şi actualizarea acesteia se aprobă prin 

ordin al ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii. 

  

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

174/15.12.2014 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locală Sector 4, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4.  Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Directorul General al Poliţiei 

Locale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.104/28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind schimbarea denumirii Poliţiei Locale Sector 4 în Direcţia Generală de Poliţie Locală 

Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia  

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Ţinând seama de prevederile Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr.75/23.04.2015 privind aprobarea numărului maxim de posturi pe anul 2015 la nivelul Sectorului 4, 

potrivit căreia numărul total de funcţii aprobat pentru Poliţia Locală Sector 4, este de 375; 

 Analizând Nota de fundamentare nr.425/18.05.2015 a Poliţiei Locale Sector 4 – Serviciul 

Managementul Resurselor Umane; 

 Ţinând seama de Avizul favorabil nr.21113/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii pentru Poliţia Locală Sector 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010 privind înfiinţarea poliţiei locale; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Cu data de 01.06.2015 se aprobă schimbarea denumirii Poliţiei Locale Sector 4 în 

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4.  

Art.2 (1) Cu aceeaşi dată se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, conform anexelor nr.1, 

nr.2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta horărâre. 

(2) Numărul total de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 este de 375, din 

care: 38 funcţii de conducere şi 337 funcţii de execuţie. 

(3) Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 poate transforma 

funcţiile vacante în funcţii de aceeaşi categorie, dar cu altă denumire, sau în funcţii de nivel inferior 

sau superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, fără a afecta fondul de salarii. 

Art.3 Cu aceeaşi dată încetează aplicabilitatea H.C.L.Sector 4 nr.85/30.06.2014. 
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Art.4 Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, prin 

compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.105/28.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE  

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafeţe 

cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, blocul F2 

Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Administrative, Patrimoniu şi Logistică 

nr.P.13.3/518/07.05. 2015 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 si cu dispoziţiile cuprinse în 

Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr.36/31.07.2008; 52/28.08.2008; 64/25.09.2008 şi 

80/30.10.2008. 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1, art.81, alin.2, lit.(n) si  alin.4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă prelungirea anuală a contractelor de închiriere, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare  pentru suprafeţe de locuit cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu nr.2-12, Bl F2, 

Sector 4, în condiţiile art. 5 din contractul de închiriere; 

 Art.2 Anual pentru prelungirea contractelor de închiriere, titularii acestora vor adresa câte o 

cerere Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3 Se aprobă ca titularii de contracte care au acumulat datorii la plata întreţinerii pe o 

perioadă mai mare de 6 luni, precum şi celor care au deja un dosar pe rolul instanţelor judecătoreşti 

pentru neindeplinirea clauzelor contractuale, să nu li se mai prelungească contractele de 

închiriere. 

 Art.4 Se aprobă completarea Capitolului VI (Rezilierea), din contractele de închiriere la art.12 

lit. (b) cu următorul alineat : pentru nefolosirea de către chiriaş a locuinţei timp de 3 luni consecutiv, 

fără aprobarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. 

 Art.5.Secretarul Sectorului 4, Direcţia Administrativă, Patrimoniu şi Logistică şi Serviciul 

Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, 

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

28.05.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Veronica TOMA 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.106/28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei  

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

 Consiliul Local  al Sectorului 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Raportul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

nr.ID144/14.05.2015;  

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art. 23 alin.(2) lit. b) şi alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor 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: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 4 pentru anul  2015, conform anexei nr. 1. 

 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.107/28.05.2015 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentelor de funcţionare ale pieţelor din Sectorul 4,  

aflate în direcţia administrare a Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi  

Comerciale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sectorul 4 nr.1670/18.05.2015; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza art.9 alin.(2) H.G. nr. 348/2004, modificată şi completată, privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice; 

 Ţinând cont de dispoziţiile H.C.G.M.B nr.239/24.09.2001 referitoare la unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1,  art. 81 alin. (2), lit. o) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentelor de funcţionare ale pieţelor din 

Sectorul 4 aflate în administrarea directă a Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 

4 respectiv: Piaţa Sudului, Piaţa Progresul, Piaţa Apărătorii Patriei, Piaţa Covasna, conform anexelor 

nr.1-4 ce fac parte integrantă din prezenta. 

 Art.2 Începând cu data  prezentei se abrogă prevederile Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 

nr.30/31.03.2009 şi nr. 52/31.10.2012. 

 Art.3 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale 

Sector 4 vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.108/28.05.2015 
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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 regimul veniturilor provenind din contractele de asociere în  

participaţiune, în care este parte Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi  

Comerciale Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sectorul 4 nr.1697/19.05.2015; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de dispoziţiile H.C.G.M.B nr.51/06.03.2003 privind măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1, art. 81 alin. (2), lit. d) din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă rămânerea la dispoziţia Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale 

Sector 4, fără a mai fi necesară virarea în prealabil către bugetul local al Sectorului 4, a veniturilor 

provenind din contractele de asociere în participaţiune încheiate pentru exploatarea pieţelor 

agroalimentare Reşiţa, Norilor şi Berceni-Olteniţei. 

 Art.2 Sumele provenite din contractele de asociere în participaţiune încheiate pentru 

exploatarea pieţelor agroalimentare Reşiţa, Norilor şi Berceni-Olteniţei, vor putea fi folosite de către 

Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 în exclusivitate pentru cheltuielile de 

investiţii privind modernizarea pieţelor existente şi construcţia de noi pieţe agroalimentare.  

 Art.3 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale 

Sector 4 vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.109/28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului de finanţare aferent Proiectului „Prevenirea  

excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la nivel local” din cadrul Apelului de  

propuneri de proiecte COERENT 

 

 Având în vedere :  

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

- Referatul Direcţiei Management Proiecte Interne şi Internaţionale nr.10/21.05.2015 ;  

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.44/26.02.2015 privind angajarea susţinerii Proiectului 

„Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la nivel local” depus în cadrul Apelului de propuneri 

de proiecte COERENT ; 

 Ţinând seama de prevederile art.4 şi art. 44  alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi de cadrul normativ privind gestionarea 

fondurilor externe nerambursabile alocate Romaniei prin Mecanismul financiar al SEE 2009-2014. 

  Luând act şi de dispoziţiile cuprinse la art 45 alin (2)  lit.d şi art. 81, alin(2) lit. n şi alin. (4) din 

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

ulterioare; 

Consiliul local al Sectorului 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Contractul de finanţare aferent  Proiectului „Prevenirea excluziunii sociale-

acţiuni şi măsuri la nivel local” depus în cadrul Apelului de propuneri de proiecte COERENT care 

face parte din Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program finanţat 

prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European( Granturile SEE ) 2009-

2014, în valoare de 1,026,548.00 lei conform Anexei 1 care face parte integrantă din hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă plata cu cheltuielile neeligibile aferente acestui proiect în conformitate cu 

prevederile legale. 

 Art. 3 Se aprobă Acordul de parteneriat şi Anexa nr.1 a acestuia, încheiat cu Asociaţia Tinerii 

Uniţi  în scopul implementării proiectului şi înregistrat cu nr.19359 din 19.05.2014. 
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 Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4, prin direcţiile de specialitate să ducă la 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri conform competentelor.  

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.110/28.05.2015 
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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 stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor şi a metodologiei 

de aprobare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a  

proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14, alin. 8 din OUG  

18/2009, privind creşterea perfomanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate, comun, nr. P.9./845/20.05.2015 al Direcţiei 

Investiţii, Achiziţii Publice şi Dezvoltare şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4; 

 În baza reglemetarilor cuprinse în: 

 -art. 14 alin. 3, 8 şi 9 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe; 

-articol unic alin. 2 din Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 90/30.06.2014 privind aprobarea 

finanţării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie proprie ce revine 

proprietarilor/asociaţiei de proprietari pentru reabilitarea termică precum şi mecanismul de 

recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările 

de reabilitare termică cofinanţate prin programul multianual pentru reabilitarea termică a blocurilor de 

locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti; 

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

administraţia publică locală, republicată; 

 

Consiliul local al Sectorului 4 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă procedura de întocmire a dosarelor privind aprobarea scutirii de la plata cotei 

de contribuţie proprie ce revine proprietarilor persoane fizice, conform Anexei nr. 1, la prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă metodologia de aprobare a scutirii de la plata cotei de contribuţie proprie ce 

revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, conform Anexei nr. 2, la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 4. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii Achiziţii Publice şi Dezvoltare din cadrul 

Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, prin serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.111/28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora  

în anul şcolar 2014/2015 semestrul II 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 3891/22.05.2015, întocmit de Direcţia Învăţământ şi 

Tineret Sector 4  

 Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, privind educaţia naţională, precum 

şi prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art.45 alin.(1) şi art.81 alin (2) lit.,,j‟‟ şi alin.(4) din 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă pentru anul şcolar 2014 – 2015 semestrul II, elevilor cuprinşi în 

învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe teritoriul Sectorului 4, un 

număr de 4.246 burse  şcolare conform anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare;  

 Art.2 – Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi Direcţia Invăţământ şi Tineret Sector 4, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei conform competenţelor. 

 

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

28.05.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 
Nr.112/28.05.2015 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea rectificării  Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi  Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

 Potrivit prevederilor art. VI alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru 

reglementarea unor măsuri financiar - fiscale şi prorogarea unor termene şi a Ordinului nr. 512 din 

16 aprilie 2013 privind aprobarea Procedurii de compensare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015 în sumă de 971.826 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 963.362 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015,  în sumă 87.121 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 87.121 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 8.424 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 79 

Data: 28.05.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti  pe anul 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 În temeiul  art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din  Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice 

Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  alin. (4) din Legea  nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 1 al anului 2015, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 1 al anului 

2015, conform Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 1 al anului 

2015, conform Anexelor nr. 5 şi 6. 

 Art.  4. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  1 al 

anului 2015, conform Anexelor nr. 7 şi 8. 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 1 al anului 2015, conform Anexelor nr. 9 şi 10. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 
Aurora Doina Chichinete 

 
Nr.: 80 

Data: 28.05.2015 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul  

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,  

în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada  

exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, modificată şi completată,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6   nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6   nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 81 

Data: 28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea “Bursei Primarului Sectorului 6” pentru elevii din unităţile  

de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Administratia Şcolilor Sector 6, 

precum şi adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 nr. 122 din data de 

17.04.2015 şi înregistrată la Administraţia Şcolilor Sector 6 cu nr. 3933 din data de 18.05.2015, prin 

care este comunicat numărul de elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

care la sfârşitul semestrului I an şcolar 2014-2015 au obţinut media semestrială 10; 

 Ţinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate  ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din 

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

ulterioare. 

 Consiliului Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2015, pentru anul 

şcolar 2014 - 2015, un număr de maxim 675 burse denumite “Bursa Primarului Sectorului 6” elevilor 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 care la sfârşitul anului şcolar 2014 - 

2015 vor obţine media generală 10. 

 Art. 2. Cuantumul “Bursei Primarului Sectorului 6” pentru anul şcolar 2014-2015 este de 500 

lei şi se acordă o singură dată. 

 Art. 3. Acordarea bursei denumită “Bursa Primarului Sectorului 6” se va face la sfârşitul anului 

şcolar 2014 – 2015 în baza unei adrese a Inspectoratului Şcolar Sector 6 înaintată Primăriei Sector 

6 şi Administraţiei Şcolilor Sector 6, adresă ce va cuprinde numărul elevilor care au obţinut media 10 

la sfârşitul anului şcolar 2014 - 2015, numele şi prenumele elevului în cauză, şcoala de provenienţă 

şi clasa absolvită. 



189 

 

 Art. 4. Acordarea “Bursei Primarului Sectorului 6” nu limitează/restricţionează accesul la alte 

tipuri de burse. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din 

cadrul Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 
Nr.: 82 

Data: 28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii  şi Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de  Evidenţă 

a Persoanelor Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi  Raportul de specialitate al 

Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6; 

 Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 

372/2002 şi H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a 

numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului, a managementului resurselor umane, financiare şi materiale, modificată 

prin H.G. nr. 108/2005 şi ORD. M.A.I. 1260/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea 

şi funcţionarea ghişeului unic, în cadrul Serviciilor  Publice Comunitare  Locale de Evidenţă a 

Persoanelor; 

 Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de adresa emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

ST/F399/03.04.2015 prin care se aduce la cunoştinţă numărul maxim de posturi potrivit punctului 2 

din anexa O.U.G. nr. 63/2010 pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor este de 79 de 

posturi; 

 Ţinând cont de Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 

 Ţinând cont de O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015; 

 Ţinând cont de avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

nr. 3558207/06.05.2015; 

 Ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 21092/2015; 
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 În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Directorul Executiv al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 este 

mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de 

posturi  între compartimente ori de câte ori nevoile  instituţiei o cer, cu respectarea prevederilor 

legale şi a numărului de posturi aprobate. 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 85/29.05.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii 

ale Direcţiei Locale de  Evidenţă a Persoanelor Sector 6 şi Horărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

67/08.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Locale de 

Evidenţă a Persoanelor Sector 6.  

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor 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.: 83 

Data: 28.05.2015 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 

 

 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 dispoziţiile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. ST/F399/ 03.04.2015, înregistrată la 

D.G.P.L.S. 6 sub nr. A 4857/06.07.2015, cu privire la numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 

2015, prevăzute pentru poliţia locală şi paza obiectivelor de interes local; 

 - avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 - avizul consultativ al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 privind Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 Având în vedere: 

 - prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 
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 - prevederile O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, instituţie publică 

de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, instituţie 

publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6, instituţie publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform 

Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţe şi pentru buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei, se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 să 

facă modificări şi mutări de posturi între direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele instituţiei cu 

respectarea numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 
Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 
Nr.: 84 

Data: 28.05.2015 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea normei de hrană personalului Direcţiei Generale 

de Poliţie Locală Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6,  

 Luând în considerare prevederile: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L Sector 6; 

 - Legii poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale; 

- H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor 

prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; 

 - Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 496/30.03.2015 privind 

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

 - O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  (1) Începând cu data prezentei, se aprobă acordarea normei de hrană personalului 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

 (2) Norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 în activitate, în limita plafoanelor calorice. 

 (3) Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocaţia valorică zilnică, ce reprezintă 

valoarea financiară  neimpozabilă a normei de hrană, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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 (4) Normele de hrană zilnice de care beneficiază personalul Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6, diferenţiate pe categorii de personal, sunt următoarele: 

 a) norma nr. 1 – pentru personalul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, care ocupă 

funcţii publice generale şi pentru personalul contractual; 

 b) norma nr. 6 – pentru personalul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, care ocupă 

funcţii publice specifice de poliţist local şi pentru personalul de conducere; 

 c ) norma nr. 12B – normă suplimentară pentru personalul Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6, care lucrează în ture sau schimburi. 

 (5) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice. 

 Art. 2. Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă cu încadrarea în prevederile bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. 

 Art. 3. Alocarea sau scoaterea de la drepturile la norma de hrană a personalului Direcţiei 

Generale de Poliţie Locală Sector 6, precum şi stabilirea normelor de hrană de care beneficiază 

acesta, se va face nominal, prin decizia Directorului General. 

 Art. 4. Alocaţia valorică a normei de hrană precum şi actualizarea acesteia se aprobă prin 

ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii. 

 Art. 5. De prevederile art. 1-4 beneficiază şi personalul încadrat pe o perioadă determinată pe 

posturi devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condiţiile legii, a raporturilor de 

serviciu ale personalului poliţiei locale. 

 Art. 6. Orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 
Nr.: 85 

Data: 28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a domnilor consilieri şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

39868/7/6 din 27.10.201 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e) coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, pentru extindere 

şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 86 

Data: 28.05.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cântării nr. 16”, Sector 6, 

pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea  

de locuinţe pe un teren în suprafaţă totală de 220 m.p. – suprafaţă teren  

propus a fi concesionat de cca. 77 m.p., domeniul privat al  

Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Cântării nr. 16”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

45688/1/9 din 19.01.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Cântării nr. 16”, Sector 6, pentru 

concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în 
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suprafaţă totală de 220 mp. – suprafaţă teren propus a fi concesionat de cca. 77 mp., domeniul 

privat al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
 pentru legalitate 

Ionel Puşcaş Secretarul Sectorului 6, 

 

Aurora Doina Chichinete 

 

Nr.: 87 

Data: 28.05.2015 
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