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 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 320 din 18.03.2015 

 

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

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

pentru trimestrul II 2015 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 3592/11.03.2015; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

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

0,66% faţă de cel aferent trimestrului I 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

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

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

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

indexare aferent trimestrului II 2015. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 Direcţia Generală Economică 

 Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 320 DIN 2015 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL II 

 

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

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

General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2015 este de 0,66% faţă de nivelul chiriilor 

stabilite în trimestrul I 2015 potrivit următorului calcul : 

 
 
                              - procente - 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum  

pentru luna Decembrie -2014 faţă  

de Noiembrie -2014 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

Ianuarie -2015  

faţă de Decembrie-2014 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

Februarie - 2015 

faţă de Ianuarie - 2015 

1. 99,90 100,43 100,33 

  

 

 

 

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

 

 

 

 99,90%x100,43%x100,33%=100,66% – 100% =0,66% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nicolaescu  

Marcel Octavian 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 Nicolaescu Marcel Octavian, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 694/6/05.03.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

801/09.03.2015; 

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 Nicolaescu Marcel 

Octavian, 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 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.03.2015 

Nr.38 
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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 Vintilă Marius Ştefan 

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal nr. 10/12.03.2015, înregistrată la Cabinet 

Secretar General cu nr. 844/6/13.03.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 

892/16.03.2015, prin care se propune domnul Vintilă Marius Ştefan, 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 Vintilă Marius Ştefan, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Nicolaescu Marcel Octavian. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.03.2015 

Nr.39 
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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 Untaru Virgil 

 

Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Cabinetul Secretarului 

General cu nr. 532/6/18.02.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 572/18.02.2015, 

prin care se propune domnul Untaru Virgil, 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 Untaru Virgil, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului 

Pîrvu Cosmin Gabriel. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.03.2015 

Nr.40 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate (DALI)  

pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare şi reamenajare sediu administrativ – Centrul Militar  

Zonal Bucureşti, str. Icoanei nr. 27, sector 2” 

 

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

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

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei Tehnico - Economice a Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 45/17.12.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 35 lit. e) din Legea nr. 45/1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 414/1997 pentru aprobarea Normelor maximale privind 

dotarea centrelor militare judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

- Art. 76 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 

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 studiului de fezabilitate (DALI) pentru 

obiectivul de investiţii „Consolidare şi reamenajare sediu administrativ - Centrul Militar Zonal 

Bucureşti, str. Icoanei nr. 27, sector 2", conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al municipiului Bucureşti. 

Art.3 Direcţiile din aparatul 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 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.03.2015 

Nr.41 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr 41/31.03.2015 

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al OBIECTIVULUI 

 

„Consolidare şi reamenajare sediu administrativ  

Centrul Militar Zonal Bucureşti, str. Icoanei nr. 27, sector 2" 

 

Indicatori tehnico - economici:  

      VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI: 

 

5.438.770 lei inclusiv TVA 24%, 

respectiv, 1.224.620 euro inclusiv TVA 24% 

din care:  

      C+M: 4.039.210 lei inclusiv TVA 24%, 

respectiv 909.490 euro inclusiv TVA 24% euro 

inclusiv TVA 

(1 euro = 4,4421 lei - curs BNR din 20.11.2014 

Imobilul este format din corpuri de clădire: 

Corp C1 regim de înălţime:P 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 43 mp 

 

Corp C2 regim de înălţime:S parţial+P+1E+M 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 721 mp 

 

Corp C3 regim de înălţime:P 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 95 mp 

 

Corp C4 regim de înălţime:S parţial+P+M parţial 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 414 mp 

 

Corp C5 regim de înălţime:P+1E 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 323 mp 

 

Durata de realizare a investiţiei:   12 luni 

 

Finanţarea investiţiei se asigură din bugetul Consiliului General al Municipului Bucureşti. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Bogdan HREAPCĂ 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

Corina POPA - BĂLAN 

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL BUCUREŞTI 

Viorel SIMESCU 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate  

(DALI) pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare  

faţadă imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 29 – 31, sector 5, Bucureşti” 

 

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

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

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei Tehnico - Economice a Primăriei Municipiului Bucureşti 

nr. 11/20.03.2015; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate (DALI) pentru 

obiectivul de investiţii „Consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare faţadă imobil B-dul Regina 

Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Bucureşti", conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul propriu al municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.42 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr.42/31.03.2015 

 

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al OBIECTIVULUI 

 

„Consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare faţadă imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 29-

31, sector 5, Bucureşti" 

Indicatori tehnico – economici: 

 

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI: 78.814.654 lei inclusiv TVA 24%, 

respectiv 17.735.470 euro inclusiv TVA 24% 

din care:  

C+M: 62.226.028 lei inclusiv TVA 24%, 

respectiv 14.002.572 euro inclusiv TVA 24% (1 

euro = 4.4439 lei - curs BNR din 10.03.2015) 

Imobilul este format din corpuri de clădire: 

Corp A regim de înălţime:S+P+M+2E+3E parţial 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 5.282 mp 

 

Corp B regim de înălţime:S+P+1E 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 950 mp 

 

Corp C regim de înălţime:S+P+1E parţial 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 174 mp 

 

Corp D regim de înălţime:S+P 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 142 mp 

 

Corp F construcţie provizorie cu structură exclusiv metalică 

regim de înălţime: S+P 

suprafaţă construit desfăşurată: cca. 406 mp 

 

Durata de realizare a investiţiei:   24 luni 

  

Finanţarea investiţiei se asigură din bugetul Consiliului General al Municipului Bucureşti. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Bogdan HREAPCĂ 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

          Corina POPA - BĂLAN 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/25.02.2013  

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în  

valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanţarea proiectelor  

Municipiului Bucureşti care beneficiază de finanţare nerambursabilă prin  

POR 2007-2013 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Management 

Proiecte şi Finanţări Externe şi al Direcţiei Buget; 

Văzând raportul Comisiei pentru credite externe şi monitorizarea derulării acestora, raportul 

Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Contractului de credit nr. 724/30.12.2013 încheiat între B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. şi 

municipiul Bucureşti; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b) 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.l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/25.02.2013 privind aprobarea contractării unei 

finanţări rambursabile interne în valoare de până la 140.000.000 lei pentru cofinanţarea proiectelor 

municipiului Bucureşti care beneficiază de finanţare nerambursabilă prin POR 2007-2013, se 

modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/25.02.2013 rămân neschimbate. 

Art.lll Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate al acestuia 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 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.43 

 

Anexa Ia H.C.G.M.B nr. 43/2015 

 

   Valoare finanţare - până la  

140.000.000. lei din care pentru: 

Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect Valoare 

proiect lei 

Cheltuieli neeligibile, 

TVA aferent chelt. 

neeligibile şi 

contribuţie proprie 

(Lei) 

Necesar estimat 

rollover pentru 

cheltuieli eligibile şi 

TVA aferent cheltuieli 

eligibile (Lei) 

0 1 2 3 4 

1 Consolidare, restaurare şi 

conservare Arcul de Triumf 

30.461.627 2.381.033  

 

 

 

 

 

 

 

73.451.136 

 

 

2 Consolidare, restaurare şi 

conservare Casa Cesianu 

8.585.807 1.135.725 

3 Consolidare, restaurare şi 

conservare Observatorul 

Astronomic Vasile Urseanu 

11.105.896 1.877.051 

4 Reabilitare şi consolidare Muzeu 

Dr. Nicolae Minovici 

14.995.315 1.019.566 

5 Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea ambulatoriului integrat 

al Spitalului Clinic de Copii Dr. 

Victor Gomoiu 

10.521.150 1.506.842 
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6 Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea ambulatoriului integrat 

al Spitalului Clinic de Ortopedie 

Foişor 

22.323.989 1.463.389  

7 Amenajare circuit turistic pe 

lacurile Floreasca şi Tel (şi zona 

adiacentă lor) 

88.355.487 50.143.836 

8 Reabilitare infrastructura rutieră 

Piaţa Sudului 

127.140.761 7.021.423 

TOTAL 313.490.032 66.548.864 73.451.136 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind cooperarea între Municipiul Bucureşti şi Şcoala Naţională de Studii  

Politice şi Administrative (SNSPA) în vederea finanţării şi realizării în comun a unor  

evenimente în cadrul proiectului ”25 de ani SNSPA – Şcoala ta de Guvernare!” 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, 

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

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

Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă acordul de cooperare între municipiul Bucureşti şi Şcoala Naţională de Studii 

Politice şi Administrative (SNSPA), prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în 

numele municipiului Bucureşti, acordul de cooperare prevăzut la art. 1. 

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

Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi instituţiile 

publice/serviciile publice de interes local menţionate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 
 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.44 
 

*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 atribuirea denumirii de Piaţa Taras Şevcenco spaţiului public  

situat la intersecţia Bulevardului Dacia cu strada Viitorului şi strada  

Gheorghe D. Palade, sector 2, Bucureşti 

 

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. 02/16.01.2015 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 

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 atribuie denumirea de Piaţa Taras Şevcenco (1814-1861, poet ucrainean) spaţiului 

public situat la intersecţia Bulevardului Dacia cu strada Viitorului şi strada Gheorghe D. Palade, 

sector 2, Bucureşti. 

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 comunicata următoarelor instituţii: Administraţia Străzilor, Direcţia 

Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Primăria Sector 2, Compania 
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Naţională Poşta Română S.A., Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. 

Art.4 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin aparatul 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 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului  

Bucureşti pentru aderarea la Asociaţia Clusterului de Inginerie Electrică 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

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

Bucureşti; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti să adere la 

Asociaţia Clusterului de Inginerie Electrică. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.46 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport  

Bucureşti a transportului public local gratuit pentru copiii preşcolari, elevi  

şi cadrele didactice din Bucureşti care participă la activităţile desfăşurate  

în cadrul Programului ,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,  

în săptămâna 6 – 10 aprilie 2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

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

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 şi pct. 14 şi art. 45 alin 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă asigurarea de către Regia Autonomă de Transport Bucureşti a transportului 

public local gratuit pentru copiii preşcolari, elevi şi cadrele didactice din Bucureşti care participă la 

activităţile desfăşurate în cadrul Programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!", în 

săptămâna 6 -10 aprilie 2015. 

Art.2 Persoanele prevăzute la art. 1 vor putea circula gratuit pe mijlocele de transport public 

ale Regiei Autonome de Transport Bucureşti, în perioada 06 -10 aprilie 2015, pe baza documentelor 

care atestă participarea la program, conform anexei nr. 1* şi anexei nr. 2*. 

Art.3 Răspunderea pentru respectarea prevederilor legale în vigoare legate de siguranţa 

copiilor preşcolari şi a elevilor care vor circula cu mijloacele de transport public local în condiţiile 

prevăzute de prezenta hotărâre revine exclusiv cadrelor didactice care îi însoţesc, organizatorilor şi 

conducerii unităţilor de învăţământ. 

Art.4 Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri transportul public local pe liniile 

expres, liniile preorăşeneşti şi Bucharest City-Tour. 
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Art.5 (1) În termen de 15 zile de la finalizarea programului prevăzut la art. 1, unităţile de 

învăţământ vor transmite la Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Cultură, Sport, Turism, o copie 

după anexele 1 şi 2 completate cu persoanele care au circulat gratuit conform prevederilor prezentei 

hotărâri. 

         (2) Direcţia Cultură, Sport, Turism, va centraliza toate documentele primite şi le va 

transmite la Regia Autonomă de Transport Bucureşti până la sfârşitul semestrului I - 2015. 

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

Art.7 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Regia Autonomă de Transport 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 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/


25 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unor sectoare de drum naţional, situate în  

intravilanul municipiului Bucureşti, aflate în domeniul public al statului,  

din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură,  

Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor  

în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti –  

Administraţia Străzilor 

 

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

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

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

Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa nr. 92/35528/19.06.2014 a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A.; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 22
1
 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea unor sectoare de drum naţional cu datele de identificare 

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

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

Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, 

Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor, prin grija Secretarului 

General al Municipiului Bucureşti. 

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

Bucureşti şi Administraţia Străzilor 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 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.48 

ANEXA la HCGMB nr. 48/31.03.2015 

 

Date de identificare ale sectoarelor de drum naţional, situate in intravilanul municipiului 

Bucureşti, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea 

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura şi Investiţii Străine, Parteneriat Public 

Privat şi Promovarea Exporturilor, în administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti-Administraţia Străzilor 

 

Limitele sectoarelor de 

drum naţional care se 

transmit 

Persoana juridică de Ia 

care se transmite sectorul 

de drum 

Persoana juridică 

la care se 

transmite 

sectorul de drum 

Lungimea 

totală (km) 

Nr.MFP Cod de 

clasificaţie 

DN1 

(cuprins între str. C-tin 

Dobrogeanu Gherea/Elena 

Văcărescu şi str.Ion Ionescu 

de la Brad/bd.Aerogării) km 

7+050-7+470 

Departamentul Pentru 

Proiecte de Infrastructură şi 

Investiţii Străine, Parteneriat 

Public Privat şi Promovarea 

Exporturilor (CIF 31116081) 

Consiliul General 

al Municipiului 

Bucureşti  

(CUI 4267117) 

0,420 12143 

(parţial) 

8.12.03 

DN1 

(cuprins între str.Ion Ionescu 

de la Brad/bd.Aerogării şi 

sos.de centură-pasaj Otopeni) 

km 7+470-12+000 

Departamentul Pentru 

Proiecte de Infrastructură şi 

Investiţii Străine, Parteneriat 

Public Privat şi Promovarea 

Exporturilor (CIF 31116081) 

Consiliul General 

al Municipiului 

Bucureşti  

(CUI 4267117) 

4,53 12143 

(parţial) 

8.12.03 

 

http://sos.de/
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Bucureşti a  

bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr.  

66/30.09.2014, situat în Bucureşti, str. Ciurea nr. 14, bloc Y1, scara  

F, etaj 1, apartament 28, sector 4 şi transmiterea acestuia în  

administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 66/30.09.2014; 

Ţinând cont de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 66/30.09.2014, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

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

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

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.49 

 

 

 

 

ANEXA Ia Hotărârea C.G.M.B. nr.49/31.03.2015 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 66/30.09.2014 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Str. Ciurea nr. 14, bl. Yl, sc. F, 

etaj 1, ap. 28, sector 4 

Suprafaţă utilă = 48 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a  

bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr.  

93/22.09.2014, modificat prin Încheierea de rectificare nr.  

08/03.03.2015 situat în Bucureşti, Bd. Basarabia (fost Bd. Muncii) nr.  

52, bloc 33, scara B, etaj 4, apartament 67, sector 2 şi transmiterea  

acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 93/22.09.2014 modificat prin Încheierea de 

rectificare nr. 8/03.03.2015; 

Ţinând cont de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 93/22.09.2014 modificat prin Încheierea de rectificare nr. 

8/03.03.2015, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

între Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru 
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îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

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

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

bunului imobil prevăzut la art. 1. 

Art.5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.50 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 50/31.03.2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 93/22.09.2014 modificat prin încheierea de rectificare nr. 08/03.03.2015 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Bd. Basarabia (fost Bd. Suprafaţă utilă = 46,30 mp 

 Muncii) nr. 52, bl. 33, sc. B, et. 4,  

 ap. 67, sector 2.  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunurilor  

imobile ce fac obiectul Certificatului de moştenitor nr. 86/12.12.2013,  

situate în Bucureşti, strada Sibiu nr. 10, bloc OS 1, scara D, etaj 3,  

apartament 133, sector 6 şi Calea Plevnei nr. 90, bloc 10F, scara A, etaj 4,  

apartament 16, sector 1 şi transmiterea acestora în administrarea  

Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 86/12.12.2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă ŞT E: 

 

Art.1 Se înscriu în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunurile imobile ce fac obiectul 

Certificatului de moştenitor nr. 86/12.12.2013, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmit în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunurile imobile prevăzute 

la art. 1. 

Art.3 Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat 

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

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

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

bunurilor imobile prevăzute la art. 1. 
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Art.5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.51 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 51/2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE 

ce fac obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 86/12.12.2013 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, 

sc. D, et. 3,ap. 133, sector 6 

Suprafaţă utilă = 45,43 mp 

2 Bucureşti, Cal. Plevnei nr. 90, bl. 

10F, sc. A, et.4, ap. 16, sector 1 

Suprafaţă utilă = 59,62 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 46/08.12.2014,  

situat în Bucureşti, str. Lt. Saidac (actuală Str. Lt. Saidac Gheorghe) nr.  

13, bloc 24, scara 1, etaj 4, apartament 15, sector 6 şi transmiterea  

acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 46/08.12.2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 46/08.12.2014, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

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

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

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.52 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 52/2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 46/08.12.2014 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Str. Lt. Saidac (actuală Str. 

Lt. Saidac Gheorghe) nr. 13, bl. 24, 

sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 6 

Suprafaţă utilă = 32,21 mp 

 

 



35 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 10/07.02.2014,  

situat în Bucureşti, str. Şoldanului nr. 4, bloc 112, etaj 3, apartament 11,  

sector 4 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 10/07.02.2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 10/07.02.2014, situat în str. Şoldanului nr. 4, bloc 112, etaj 3, 

apartament 11, sector 4. 

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

art. 1, precum şi bunurile mobile consemnate în procesul-verbal de inventariere succesorală întocmit 

la data de 04.11.2013 de notar public Tamara Gartig. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

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

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

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.53 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 101/17.11.2014,  

situat în Bucureşti, Aleea Poiana Muntelui nr. 2, bloc OD 3, scara 2,  

parter, apartament 43, sector 6 şi transmiterea acestuia în administrarea  

Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 101/17.11.2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 101/17.11.2014, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

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

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

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

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.54 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 54/2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 101/17.11.2014 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Aleea Poiana Muntelui nr. 

2, bl. OD3, sc.2, parter, ap. 43, 

sector 6. 

Suprafaţă utilă = 35,22 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 44/26.06.2014,  

rectificat cu Încheierea de rectificare nr. 29/31.07.2014, respectiv cota  

parte de 5/8 (cinci optimi) din dreptul de proprietate asupra  

apartamentului nr. 12, situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 23, etaj 3,  

sector 1 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 44/26.06.2014 rectificat cu Încheierea de 

rectificare nr. 29/31.07.2014; 

Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 44/26.06.2014 rectificat cu Încheierea de rectificare nr. 

29/31.07.2014, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 
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Art.4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra 

bunului imobil prevăzut la art. 1. 

Art.5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia 

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

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.55 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 55/2015 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 44/26.06.2014 rectificat cu încheierea de rectificare nr. 29/31.07.2014 

 

Nr. crt. Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 23, et. 

3, ap. 12, sector I. 

Cota parte de 5/8 (cinci optimi)  

din suprafaţa utilă = 103,47 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de a emite o hotărâre privind 

 transmiterea terenului în suprafaţă de 816,3 mp (aferent punctului termic)  

situat în Intrarea Drumul Taberei nr. 2-4, sector 6, din proprietatea publică  

a statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea  

publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Regiei Autonome de  

Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti 

 

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: 

- solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată cu nr. 1226294/17.03.2014, la 

Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti şi la Direcţia Patrimoniu sub nr. 3548/18.03.2014; 

- adresa nr. 3570/28.10.2014 a Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti; 

- nota Direcţiei Patrimoniu nr. 1226294/3548/18.11.2014 aprobată de Primarul General al 

Municipiului Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri, privind transmiterea terenului în 

suprafaţă de 816,3 mp (aferent punctului termic) situat în Intrarea Drumul Taberei nr. 2-4, sector 6, 

din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea 

publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei 

Termice Bucureşti. 

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1, se identifică conform planului topografic scara 1:500 contur 

determinat grafic de punctele 1 -2-3-4-1, anexă* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.4 Primarul General prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Ministerul Apărării 

Naţionale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 constituirea Comisiei de selecţie formată din 5 membri, specialişti  

în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale  

şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie  

prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al  

Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 

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

normative republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), 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 (1) Se constituie Comisia de selecţie formată din 5 membri, specialişti în recrutarea 

resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării 

procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice. 

(2) Membrii comisiei de selecţie sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(3) Secretariatul comisiei de selecţie va fi asigurat de către Direcţia Managementul Resurselor 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de 

Administraţie la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice. 
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Art.3 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice va fi 

format din 7 persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art.1 şi un reprezentant al 

Ministerului Finanţelor Publice. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 189/2012 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 199/2014 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Comisia prevăzută la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.57 

 

 

 

Anexă la H.C.G.M.B. nr. 57/31.03.2015 

 

 

1. Hügel Anda 

2. Ştefan Daniel 

3. Grigore Natalia 

4. Zaharia Camelia 

5. Ulmeanu Gina 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea Comisiei de selecţie formată din 5 membri, specialişti în  

recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi  

administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă  

pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al  

Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 

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

normative republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), 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 (1) Se constituie Comisia de selecţie formată din 5 membri, specialişti în recrutarea 

resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării 

procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome de Transport Bucureşti. 

(2) Membrii comisiei de selecţie sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(3) Secretariatul comisiei de selecţie va fi asigurat de către Direcţia Managementul Resurselor 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei.hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de 

Administraţie la Regia Autonomă de Transport Bucureşti. 
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Art.3 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Bucureşti va fi format din 7 

persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art.1 şi un reprezentant al Ministerului 

Finanţelor Publice. 

Art.4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Bucureşti şi Comisia prevăzută la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.58 

 

 

 

 

Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 58/31.03.2015 

 

 

1. Catrina Eugen 

2. Ifrim Monica 

3. Dobre Violeta 

4. Mincă Lucian 

5. Svoronov Diana 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială Nr. 3 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Oană Daniela şi doamna Teodorescu Adriana Cristina, ca 

reprezentante ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 3. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.59 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Grădiniţa Specială pentru Hipoacuzici Nr. 65, Sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Leescu Andrei Alexandru, ca reprezentant al Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special 

de stat Grădiniţa Specială pentru Hipoacuzici nr. 65, Sector 1. 

Art.2 Persoana nominalizată la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.60 

 



49 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 1, Sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Popescu Lenuţa şi domnul Beldeanu Augustin Lucian, ca 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 1, Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.61 

 



50 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 2, Sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisjei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Paninopol Nicoleta şt doamna Măcăruş Ana Luminiţa, ca 

reprezentante ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 2, Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.62 

 



51 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  

ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat  

Şcoala Gimnazială Specială nr. 4, Sector 4 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Sebe Răzvan Nicolae şi doamna Tecuceanu Marioara, ca 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 4, Sector 4. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.63 

 



52 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  

ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala 

Gimnazială Specială nr. 5, Sector 3 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011, a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Rusu Mhai şi domnul Kocsis Cristea Alexandru, ca reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 5, Sector 3. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.03.2015 

Nr.64 

 



53 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special  

de stat Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae", Sector 4 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Ermolai Nadia şi doamna Stanciu Elena Alina, ca 

reprezentante ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae", 

Sector 4. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 31.03.2015 

Nr.65 



54 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  

ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala 

Gimnazială Specială nr. 7, Sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Al-Falahi Chivoiu Maria Sorina şi doamna Romas Valeria, ca 

reprezentante ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 7, Sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.66 

 



55 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  

ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala 

Gimnazială Specială nr. 8, Sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi 

dedisciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Derdene Georgiana şi doamna Lungu Florentina, ca reprezentante 

ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al 

unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 8, Sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Radu Richard Vicenţiu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.67 

 



56 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 9, Sector 5 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Stanciu Valentin Eduard, ca reprezentant al Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special 

de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 9, Sector 5. 

Art.2 Persoana nominalizată la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.68 

 



57 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 10, Sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Grigore Tiberiu şi domnul lamandi Doru, ca  reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială nr. 10, Sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.69 

 



58 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu", Sector 6 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Olariu Denisa şi domnul Diculescu Florin Alexandru, ca 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială „Constantin 

Păunescu", Sector 6. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.03.2015 

Nr.70 



59 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere, Sector 2 

 

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

raportul de specialitate ai Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Meca Luiza Oana şi domnul Sârbulescu Andrei Marius, ca 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
 

să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială, pentru Deficienţi 

de Vedere, Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.71 



60 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr.1, Sector 1 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Pârlogea Stoica şi domnul Vieru Alin, ca reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr.1, Sector 1. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015. 

Nr.72 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi De Auz ,,Sfânta  

Maria”, Sector 6 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Tudor Paul şi domnul Turcu Tudor, ca reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ special de stat Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria", 

Sector 6. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.73 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, Sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Ghiţă Alina Ionela şi domnul Feroiu Dumitru Silviu, ca 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, 

Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.74 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Liceul Tehnologic Special nr.3, Sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii -Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Ştefănescu Radu, domnul Suciu Dan Cătălin şi domnul 

Fălcescu Jean Andrei, ca reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte 

din Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Liceul Tehnologic Special nr.3, 

Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.75 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Profesională Specială Nr.2, Sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Lazăr Mihai şi domnul Bozan Aurel, ca reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ special de stat Şcoala Profesională Specială Nr.2, Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.76 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

special de stat Şcoala Profesională Specială Nr.3, Sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Badiu Andrei şi doamna lliescu Alexandra ca reprezentanţi ai 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de 

învăţământ special de stat Şcoala Profesională Specială Nr.3, Sector 2. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.77 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti, ca membri în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  

specializată în activităţi extraşcolare Palatului Naţional al Copiilor 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Învăţământ, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Titieni Adrian loan şi domnul Podea Bogdan Andrei, ca 

reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ specializată în activităţi extraşcolare Palatul Naţional al 

Copiilor. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art.1 şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.78 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism - Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Bulevardul Mărăşti nr. 26, 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 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 1182/1178010/27.08.2013;  

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr, 14/26.04.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti- Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 35/03.12.2013; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 45/04.08.2014; 

-Ministerul Culturii-Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1144/Z/15.10.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1254098/18.07.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1245136/19.06.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Bulevardul Mărăşti nr. 26, Sector 1, în 

conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părţi componente ale documentaţiei de urbanism ( anexa 1 - avizul 

Arhitectului Şef nr. 21/24.11.2014, anexa 2 - planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare şi anexa 3 - Regulamentul Local de urbanism). 

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 31.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Radu Richard Vicenţiu Tudor Toma 

 

Bucureşti,  31.03.2015 

Nr.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii 

 din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1 

 

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

întocmit de Direcţia Investiţii; 

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

impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul 

programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Directia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul 

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

 

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

de 27.03.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  56 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea 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 sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 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 prevederile Legii nr. 186/2014 a 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; 

Conform adresei nr. 30823/25.03.2015, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind retrimestrializarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adaugată în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata hotărârilor judecătoreşti 

pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2015;  
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Văzând adresa nr. 103854/25.03.2015, 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 17.03.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018 ; 

Conform adresei nr. 3743/03.03.2015, transmisă de Direcţia de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

privind finanţarea asistenţei medicale comunitare; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

2015 este în sumă de 1.278.925,17 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 959.501,84 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 319.423,33 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.232.621,17 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate 

astfel: 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.145.590,36 mii lei, conform anexei nr.1.1, 

astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 931.200,67 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 214.389,69 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 

1.278.925,17 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 
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 Bugetul local pe anul 2015 este în sumă de 1.187.694,96 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.187.694,96 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 931.200,67 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 256.494,29 mii lei. 

 

(2) 79.563,06 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 64.101,73 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.461,33 mii lei,  

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

(3) 24.968,70 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 507,70 mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3); 

 

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

55.02, din care: 

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

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1); 

 

(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, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2); 

 

(7) 342.022,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 299.618,00 mii lei; 

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 42.404,00 mii lei,  
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rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2 ; 

1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3); 

  

(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,  

rectificându-se conform anexei nr 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3); 

 

(9) 126.899,79 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 16.785,28 mii lei,  

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3); 

 

(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,  

rectificandu-se conform anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5); 

 

(11)  167.119,23 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 116.809,23 mii lei,  

rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1); 

 

(12) 156.037,89 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

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

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.587,89 mii lei,  

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2) 

 

(13) 73.380,29 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 19.391,86 mii lei,  

rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1); 

 

(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; 
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- 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, (…)”; 

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

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

anexei 1.4, astfel: 

(1) 29.143,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, conform anexei nr. 

1.4.1, 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,  

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 

1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.3); 

 

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

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

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1) ; 

 

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

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

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

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1). 
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 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2015 în valoare totală de 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

de cheltuieli în anul curent, conform anexei 1.4.1.2; 

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

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

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

în anul curent; 

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

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

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

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2015 este în sumă de 5.854,61 mii lei lei, 

conform anexei nr. 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

(1) 5.854,61 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, 

din care : 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 5.854,61 mii lei; 

 

(2) 5.854,61 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1). 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2015 este în sumă de 56.232,03 mii lei 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; 
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 (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 317.027,86 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-  254.098,85 mii lei – bugetul local; 

-  5.854,61 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 Domeniului Public Sector 1, Administraţia Unităţilor 

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

sectorul 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Generală de 

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

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  57 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1  

al municipiului București  și ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1  

 

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

întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările şi completările  ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările 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; 

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

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 29/2013 – reglementarea 

unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 83/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice; 

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 

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

pentru stabilirea unor măsuri financiare,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinînd seama de prevederile art. XIII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

2/11.03.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale măsuri; 

Având în vedere prevederile ordinului comun al viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administraţiei publice și viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 

63/206/17.01.2014  privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa 

la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea 

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20/26.02.2015 privind 

aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului 

București precum și al instituţiilor subordonate Consiliului Local; 

În concordanţă cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 2804/27.05.2014 prin care 

se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv 

funcţiile de primar şi viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi numărul 

de posturi prevăzut pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 93 

de posturi; 

 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de 

înregistrare 262/11.03.2014 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 930, începând cu 

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

excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ”,  finanţat din bugetele locale, „Sănătate” 

și „Asigurări şi asistenţă socială” indiferent de sursa de finanţare, pentru care au fost stabilite 

standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal; 

Ţinând cont de adresa Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului București nr.  

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

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

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

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

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

sector 1, pentru anul 2014; 

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

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



80 

 

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

perioadele de implementare; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţilor instituţiilor publice locale de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile 

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014; 

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

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

subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al municipiului București; 

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

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

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

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

către cetăţean şi nevoile acestuia; 

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

posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guverului României 

nr. 63/2010, cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului 

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

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

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

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

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

activităţii  instituţiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru 

reglementarea cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului București și al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură 

organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele 

reglementate de legislaţia în vigoare.  

Art.3. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcţii al 

aparatului de specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Juridică 

şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  58 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

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

spaţiului în suprafaţă de 217,80  mp din incinta Complexului Social de Servicii 

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

Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS) 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-

cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 112/2005 privind aprobarea 

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

217,80 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni Sociale 

(CRIPS); 

Ţinând seama de solicitarea formulată de Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni 

Sociale (CRIPS), înregistrată la Direcţia Generală de Asisnteţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 

1 sub nr. 13129/19.03.2015, însoţită de Raportul asupra activităţii elaborat de Centrul de Resurse și 

Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS); 

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

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

ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a 

spaţiului în suprafaţă de 217,80 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu 

sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către Centrul de Resurse și 

Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS). 

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

a efectelor prezentei hotărâri. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Centrul de Resurse și 

Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS) vor încheia contract de comodat asupra spaţiului transmis 

în folosinţă gratuită, sens în care se împuterniceşte Directorul General al instituţiei să semneze 

contractul de comodat.  

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

Protecţia Copilului Sector 1, Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS) şi  

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

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 59 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei  nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

întocmit de Secretarul Sectorului 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea 

şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

Luând în considerare adresa nr. 25324/2015 emisă de Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, respectiv adresa nr. 6256/16.03.2015 emisă de Agenţia pentru Plăţi și Inspecţie Socială a 

Municipiului București;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1 după 

cum urmează: 

 

Preşedinte: 

Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 

Vicepreşedinte : 

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

Copilului Sector 1 

 

Membri: 

Cozma Romeo Adrian - inspector şcolar pentru învăţământul special; 
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Hohlov Victor - reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 

Bucureşti; 

Vârgolici Georgeta - medic primar pediatrie; 

Berechet Mioara - comisar de poliţie- Poliţia Sectorului 1; 

Stegaru Ianovici Gabriela - director Fundaţia „Viaţa şi Lumină”.  

 

Art.2. Indemnizaţia pentru participarea la şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 

1 se stabileşte în cuantum de 1% din indemnizaţia Primarului Sectorului 1, pe şedinţă. 

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, membrii Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul 

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

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  60 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte,  

în vederea încadrării în grad şi tip de handicap 

 

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

întocmit de Secretarul Sectorului 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

Având în vedere Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2298/2012 privind 

aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de 

handicap; 

Luând în considerare procesul-verbal de control nr. 23/17.03.2014 emis de Agenţia pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 sub nr. 12642/18.03.2014); 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în 

grad şi tip de handicap, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Procedura-cadru, astfel cum este aprobată prin anexa menţionată la art.1, se aplică de 

către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, în calitatea sa de organ de 

specialitate fără personalitate juridică  al Consiliului Local Sector 1. 
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Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.85/29.05.2014 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea 

încadrării în grad şi tip de handicap îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

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

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  61 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar pentru participarea unei persoane cu handicap la 

competiţia sportivă  Cupa Danubius  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând cererea depusă de Asociaţia Club Sportiv Noblesse Oblige  Bucureşti, înregistrată la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.12388/16.03.2015; 

În temeiul art.45, alin.(2),  art.85, alin.(2), lit.n) 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. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar  în valoare de 900 lei, în 

vederea  prevenirii marginalizării sociale, pentru sportivul Stroe Constantin, în scopul finanţării 

cheltuielilor necesare participarii la Cupa Danubius la şah, competiţie ce va avea loc în perioada 22-

26.04.2015 la Galaţi. 
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Art.2. Suma de 900 lei se acordă sportivului sau reprezentantului sau  legal din bugetul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, respectând procedura 

aplicabilă ajutoarelor de urgenţă.  

 

Art. 3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, sportivul participant, Direcţia Generală de 

Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 1  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

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

de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  62 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către 

 Complexul Multifuncţional Caraiman 

 

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

întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman; 

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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială;  

Văzând prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap - Capitolul II - Secţiunea 1 - Sănătate şi recuperare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind 

înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca 

instituţie publică cu personalitate juridică; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/27.02.2014 cu privire la efectuarea de 

acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncţional Caraiman; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu  art.115, alin.(1), 

lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul 

Multifuncţional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.2. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind efectuarea de acte 

terapeutice stomatologice gratuit ale Complexului Multifuncţional Caraiman Multifuncţional îşi vor 

înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.  

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

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

Locale Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  63 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea unei comisii de examinare a oportunităţii exercitării dreptului de preemţiune, 

precum și de negociere, în condiţiile legii, a termenilor și condiţiilor de cumpărare  

a imobilului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București,   

în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 283 

  

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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. 2732006 /privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În baza art. 17 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv 

în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de Legii nr. 1/2011 a educatiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Luând în considerare că în baza Dispoziţiei nr. 15778/27.03.2012 a Primarului General al 

Municipiului București pentru  imobilul  situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în 

suprafaţă totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcţie),  imobil în care funcţionează Grădinţa 

de copii nr. 283, comasată cu Grădiniţa de copii nr. 121 și care reprezintă cota aferentă din terenul 

în suprafaţă de 2.386,00 mp, a fost dispusă restituirea în natură conform prevederilor dispoziţiei, 

astfel cum a fost identificat  prin Raportul de expertiză topografică întocmit de expert Burciu 

Constantin;  

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 6816/04.12.2013 încheiat între 

Consiliul Local al Sectorului 1 – Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor 

Sanitare Publice și domnul Deaconescu Ion, în nume propriu și în calitate de împuternicit al domnului 

Frank Dan George Eugen, conform Procurii autentificate sub nr. 1372/23.07.2012 de BNP “Nedelcu 
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si Asociaţii”, și al doamnei Frank Sofia, conform Procurii autentificate sub nr. 65/16.05.2012 de BNP 

“Andreea Alexandra Papiniu”, precum și necesitatea funcţionării în continuare a unităţii de 

învăţământ Grădiniţa de copii nr. 283 în actualul sediu; 

Văzând Încheierea nr. 7065 din dosarul nr. 7065/05.02.2014 dispusă de ANCPI-Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul cu nr. Cadastral 222152 (provenit din nr. 

Cadastral de pe hârtie 22599), înscris în Cartea Funciară 222152 (provenit din cartea funciară de pe 

hârtie cu nr. 65612), prin care s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat  în 

București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafaţă totală măsurată de 1628 mp (tern) și 267 mp 

C1 (suprafaţă construită la sol) în favoarea proprietarilor: Frank Dan George Eugen, Frank Sofia și 

Deaconescu Ion; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 84/08.05.2014  privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, 

București, în care își desfășoară activitatea Grădinţa de copii nr. 283; 

Văzând notificarea înaintată de domnul Deaconescu Ion prin Societatea Civilă de Avocaţi 

“Olteanu și Asociaţii” cu nr. 10/22.01.2015 și comunicată prin S.C.P.E.J. DOBRA, COȘOREANU & 

ASOCIAŢII la data de 20.01.2015 cu nr. 24, înregistrată la Registratura Grădiniţei de copii nr. 283 

sub nr. 10/22.01.2015 și la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1  sub nr. 958/22.01.2015; 

În temeiul art.45, alin.(2), alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 și 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 numește Comisia de examinare a oportunităţii exercitării dreptului de preemtiune, 

precum și de negociere, în condiţiile legii, a termenilor şi condiţiilor de cumpărare a imobilului din str. 

Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, intabulat în C.F. nr 222152 (provenit din cartea funciară de pe 

hârtie cu nr. 65612), Nr. Cadastral 222152 (provenit din nr. Cadastral de pe hârtie 22599), 

proprietate a domnului Frank Dan George Eugen a doamnei Frank Sofia și a domnului Deaconescu 

Ion, în care funcţionează în prezent Grădiniţa nr. 283 comasată cu Grădiniţa nr. 121,  în următoarea 

componenţă : 

 

- Tănase Stamule   - consilier local; 

- Mihai Alexandru Iorgulescu - consilier local; 
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- Cosmin Marius Fodoroiu  - consilier local; 

-  --------------- -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

-  --------------- -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

(2) Imobilul este compus din teren în suprafaţă totală măsurată de 1628 mp și construcţii 

edificate pe acesta, în suprafaţă totală desfășurată de 491 mp, compusă din: Corp C1 = subsol 

partial, parter  si 1 etaj (suprafaţă desfăşurată - 435 mp și 267 mp – amprentă la sol a clădirii), Corp 

C3 = 53 mp şi Corp C4 = 3 mp. 

 

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de vânzare - 

cumpărare va fi înaintat, însoţit de raportul comisiei, spre aprobare finală a Consiliului Local Sector 

1, iar transferul dreptului de proprietate asupra imobilului va avea loc numai în cazul încheierii 

valabile a contractului de vânzare-cumpărare, în forma aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menţionate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  64 

Data: 27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea unei comisii de negociere a preţului și a condiţiilor pentru cumpărarea 

imobilului situat în Calea Dorobanţilor nr. 60, Sector 1, București,  

în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 252 

  

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 85/28.05.2013  privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Calea Dorobanţilor nr. 60, Sector 1, 

București, pentru desfășurarea activităţii Grădinţei de copii nr. 252; 

În baza adresei înaintată de către S.C. ROMELECTRO S.A. la data de 26.02.2015, 

înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1 sub nr. 2566/26.02.2015; 

În temeiul art.45, alin.(2), alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 și art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se numește Comisia pentru negocierea preţului de cumpărare a imobilului situat în 

București str. Calea Dorobanţilor, nr. 60, Sector 1, compus dintr-un corp de clădire (C1 = 

D+P+1E+M cu o suprafaţă construită la sol de 425,14 mp, suprafaţă desfășurată 1.275,42 mp, iar 
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cea utilă de 1.020,33 mp și teren în suprafaţă de 1.528 mp), precum și a condiţiilor transferului 

dreptului de proprietate asupra acestui imobil, în următoarea componenţă : 

- Răzvan Mitu   - consilier local; 

- Cătălin Teodorescu  - consilier local; 

- Doru Iamandi   - consilier local; 

-  --------------- -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

-  --------------- -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de vânzare - 

cumpărare va fi înaintat, însoţit de raportul comisiei, spre aprobarea finală a Consiliului Local Sector 

1, iar transferul dreptului de proprietate asupra imobilului va avea loc numai în cazul încheierii 

valabile a contractului de vânzare-cumpărare, în forma aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1. 

 

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

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menţionate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 27.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.: 65 

Data:27.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

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

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

locale din data de  10.06.2012; 

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

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

prin Legea nr.673/2002; 

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

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.228/11.12.2014 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic: Se  alege domnul consilier ION BRAD preşedinte de şedinţă al Consiliului Local 

al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ion Brad 

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

 SECRETAR 

 Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:  66 

Data: 27.03.2015 
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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 stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2015 

în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii 

 

 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 

anul 2015 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13034/03.03.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ 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; 

 - Procesul – verbal de predare – primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001, 

încheiat în data de 28.02.2015, al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României 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;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de 

obiective de investiţii din cadrul programului „38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 privind aprobarea Criteriilor cadru la 

stabilirea ordinei de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, modificată 

şi completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007; 

 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; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2015, conform criteriilor cadru 

prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 84/2006 şi 

H.C.L. nr. 51/2007, pentru tinerii – medici rezidenţi care au depus dosare până la data de 31 

decembrie 2014 în vederea obţinerii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 

152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art.2  Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuinţe pentru tineri – medici 

rezidenţi, situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 

şi 2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuinţe cu o cameră      –   48 poziţii. 

 Anexa nr. 2 - locuinţe cu două camere –   13 poziţii. 

                             Total – 61 poziţii. 

 

 Art.3  Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 

priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la 

afişarea listelor. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în 

condiţiile legii. 

 

 Art.4  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţa 

publică prin afişare. Aducerea la cunoştinţa publică se va face în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul Sectorului 2 către Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti.  

 

 Art.5  Primarul Sectorului 2 şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ, prin 

Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

Hotărârea nr.17 

Bucureşti,31.03.2015 

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

 

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru 

obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 6 străzi din 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 6 străzi din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”;  

Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 1800/09.03.2015 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din 17.03.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului 

Public Sector 2; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „Reparaţii capitale sistem rutier - 6 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” , potrivit anexelor nr. 1 şi 2. 

 

 Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivelor de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 6 

străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, pe terenurile având datele de identificare prevăzute în 

anexa nr. 1. 

           (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 15 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art.3 Valoarea totală a lucrărilor „Reparaţii capitale sistem rutier - 6 străzi din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti” este de 2.439.445,14 lei fără TVA, din care C+M 2.123.028,93 lei fără TVA. 

  

 Art.4 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 vor fi atribuite spre execuţie 

unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice.        

          (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor 

legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.          

          (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

competenţa organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

  

 Art.5 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.             

          (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.18 

Bucureşti, 31.03.2015 

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

31.03.2015    cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Organizaţia ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI 

 

 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri 

pentru Organizaţia ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI; 

 Analizând:  

 -Raportul de specialitate nr. 8628/12.02.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Referatul nr. 15278/26.01.2015 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Declaraţiile pe propria răspundere formulate de dl. Samoilă Răzvan, Director executiv al 

Organizaţiei ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi; 

 -Statutul Organizaţiei ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, autentificat sub nr. 

837 din data de 03.11.2005. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum total de 18.428 lei, 

aferent anului 2015, pentru clădirea situată în Bucureşti, str. Austrului, nr. 23, ap. 1, ap 3 şi pivniţă, 

Sector 2, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale declarate a acestui bun imobil şi anume, 

„promovarea, susţinerea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale migranţilor, 

refugiaţilor şi repatriaţilor”. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 19 

Bucureşti, 31.03.2015  

 
 
 

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8630/12.02.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 20800/03.03.2015 întocmit de Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înregistrat sub numărul nr. 

20113 din data de 02.02.2015; 

 - Actul Adiţional nr. 1 înregistrat sub nr. 90007/19.11.2014, la Convenţia de colaborare nr. 

89298 încheiată în data de 20.11.2013 cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2; 

 - Certificatul de acreditare seria AF nr 001572 din data de 22.09.2014; 

 - Cererea de acordare a înlesnirilor la plata pentru impozite şi taxe locale nr. 

17694/29.01.2015 depusă de ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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;                          
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum de 18.808 lei, aferent 

anului 2015, pentru clădirile aparţinând Asociaţiei Touched România, situate în Bucureşti, Sector 2, 

str. Badea Cârţan nr. 8, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 72A şi str. Vasile Lascăr nr. 162, cu condiţia 

menţinerii destinaţiei actuale a acestor  imobile, şi anume furnizarea de servicii sociale acreditate şi 

programe de suport pentru persoanele aflate în dificultate. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 31.03.2015  

 

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri  pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru 

Ajutor Umanitar Individual” 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri  

pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 10242/19.02.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul de specialitate nr. 20798/03.03.2015  prezentat  de  Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţie Socială Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Referatul nr. 26077/10.02.2015 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 17360/29.01.2015 emisă de Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar 

Individual privind solicitarea scutirii la plată a taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015; 

 -  Declaraţia pe propria răspundere cu privire la activitatea socio-umană desfăşurată în 

clădirile proprietate a organizaţiei, înregistrată sub nr. 98/28.01.2015. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1.  Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum total de 17.144 lei, 

aferent anului 2015, pentru clădirile aparţinând ,,Organizaţiei Suedeze pentru Ajutor Umanitar 

Individual”,  situate în Bucureşti, Sector 2, Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19 ap.1; Str. Delfinului nr. 11, 

Bl. D19, ap.2; Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, ap.4 şi Str. Delfinului nr. 3, Bl. D11, ap.2, cu condiţia 

menţinerii destinaţiei actuale a acestor imobile şi anume „oferirea de servicii sociale de tip rezidenţial 

pentru grupuri vulnerabile/persoane cu dizabilităţi”. 

 

 Art.2.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.21 

Bucureşti, 31.03.2015  

 
 

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România- filiala 

Interjudeţeană 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România- filiala Interjudeţeană Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8144/10.02.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Referatul nr. 9937/16.01.2015 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Declaraţia notarială autentificată sub nr. 28/07.01.2015 şi rectificată sub nr. 7/06.02.2015 de 

Societatea Profesională Notarială Bucur şi Asociaţii; 

 - Cererea de acordare a înlesnirilor la plata pentru impozite şi taxe locale nr. 4/07.01.2015 

depusă de ,,Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti”; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003, 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri în cuantum total de 18.000 lei, 

aferent anului 2015,  pentru clădirile aparţinând ,,Asociaţiei Nevăzătorilor din România – filiala 

Interjudeţeană Bucureşti “, situate în Bucureşti, Sector 2, B-dul Chişinău nr.11, bl.A3bis, sc.A, ap.1, 

B-dul Chişinău nr.19, bl.A5, sc.1, ap.1, B-dul Chişinău nr.19, bl.A5, sc.2, ap.46 şi Str. Pescăruşului 

nr.1, bl.B 23, sc.A, ap.4, cu condiţia menţinerii destinaţiei actuale a acestor imobile şi anume, 

,,cazarea persoanelor nevăzătoare încadrate în muncă“. 

 

 Art.2.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 22 

Bucureşti, 31.03.2015  

 
 

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru încetarea aplicabilităţii H.C.L. Sector 2 nr. 35/07.04.2004 privind  

transmiterea din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în  

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 a unui teren în suprafaţă de 900 m.p. 

 

 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilităţii H.C.L. Sector 2 nr. 

35/07.04.2004 privind transmiterea din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în 

administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 a unui teren în suprafaţă de 900 m.p.; 

 Analizând: 

 -  Raportul de specialitate nr. 18451/24.03.2015 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul de specialitate nr. 12887/06.03.2015 al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

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

 - Raportul de specialitate nr. 18173/23.03.2015 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa Administraţiei Domeniului Public Sector 2, înregistrată sub numărul 123 din data de 

09.01.2015; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 35/07.04.2004 privind transmiterea din administrarea 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 a unui 

teren în suprafaţă de 900 mp; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. nr. 55/2011 privind încetarea aplicabilităţii unor acte 

administrative; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) 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.  (1)  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 35/07.04.2004 privind 

transmiterea din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 a unui teren în suprafaţă de 900 mp, îşi încetează aplicabilitatea.  

             (2) Terenul menţionat la alineatul 1, situat în Bucureşti, Sector 2, str. Paharnicul 

Turturea adiacent nr. poştal 21, identificat cu numărul cadastral 15716 şi înscris în Cartea Funciară 

sub numărul 68340, revine în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, în vederea 

amenajării ca spaţiu verde. 

 

 Art.2.  (1) Administraţia Pieţelor Sector 2 va preda Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

terenul sus-menţionat, prin proces verbal de predare primire, în termen de maxim 30 de zile de la 

adoptarea prezentei hotărâri. 

             (2) După semnarea procesului-verbal menţionat la art. 2 alin. (1) Directorul General al 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor 

face demersuri în vederea actualizării inventarului existent la nivelul fiecărei instituţii. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 2, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi Directorul 

General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 23 

Bucureşti, 31.03.2015  

 
 

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modalitatea de evaluare a persoanelor fizice în vederea obţinerii 

atestatului de administrator de imobile 

 

 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 95/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de evaluare a persoanelor fizice în 

vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16329/16.03.2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice 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: 

 - art. 54 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 58 alin. (1) din Hotărârea Guvernului  nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 95/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de 

evaluare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile; 

 

 În temeiul art.  45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. I. Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 95/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modalitatea de evaluare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de 

imobile, se modifică şi se completează potrivit anexei ce conţine o filă şi care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 95/2008 pentru aprobarea Regulamentului 

privind modalitatea de evaluare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator 

de imobile, rămân aplicabile. 

 

 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Direcţiei Servicii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 24 

Bucureşti, 31.03.2015  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 

privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice 

pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel 

cum a fost modificată şi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014 

 

 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare 

şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în 

incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 461/03.02.2015 întocmită 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. 17678/20.03.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

Internaţionale 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 -Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordinul nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi 

şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

 -Ordinul nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, 

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

 -Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2002 privind Metodologia de închiriere a bunurilor 

imobile disponibile (terenuri şi clădiri) în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2002 privind Metodologia de închiriere a bunurilor imobile disponibile 

(terenuri şi clădiri) în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de 

pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2003 privind stabilirea documentaţiei cadru de 

licitaţie şi a preţurilor minime pentru pornirea licitaţiilor destinate închirierii spaţiilor disponibile din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;  

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar 

disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi 

desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în 

incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

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

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. I. Anexa I din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea 

Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2014, se înlocuieşte cu anexa I ce conţine un număr de 32 file şi 

face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind 

aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aşa cum a fost modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2014, rămân aplicabile. 

 

 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, 
 

OPREA DUMITRU                                                                               

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 25 

Bucureşti, 31.03.2015  

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

31.03.2015 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 aprobarea unui Act adiţional la Contractul de concesiune 

pentru realizarea pieţei de produse casnice şi uz gospodăresc 

din str. Ziduri Moşi nr. 5B 

 

 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul 

de concesiune pentru realizarea pieţei de produse casnice şi uz gospodăresc din str. Ziduri Moşi nr. 

5B; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 498/23.03.2015 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 18397/24.03.2015 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 1056/22.08.2014 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a 

Municipiului Bucureşti; 

 - Procesul – verbal încheiat în data de 13.02.2015 între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. 

NEW OBOR S.R.L.; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2011 privind aprobarea transmiterii terenului 

situat în Bucureşti, str. Ziduri Moşi nr. 5 bis, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2 în  în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

 - Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 24/2012 pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, 

Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini incluzand redevenţa minimă anuală şi modelul 

Contractelor cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieţe 

agroalimentare”; 

http://www.ps2.ro/


119 

 

 - Hotărărea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2014 privind aprobarea unui Act adiţional la 

Contractul de concesiune privind realizarea pieţei de produse casnice şi uz gospodăresc din str. 

Ziduri Moşi nr. 5B; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) 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 Actul adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 980/2012 pentru 

realizarea pieţei de produse casnice şi uz gospodăresc din str. Ziduri Moşi nr. 5B, conform anexei ce 

conţine un număr de 3 file şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se mandatează Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adiţional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 

980/12.06.2012 privind realizarea pieţei de produse casnice de uz gospodăresc din Str. Ziduri Moşi 

nr.5B, Sector 2, Bucureşti. 

 

 Art.3.  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor 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 se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 26 

Bucureşti, 31.03.2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

31.03.2015 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 modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea 

„Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi 

aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local 

al Sectorului 2” 

 

 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, 31.03.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea 

şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al 

Sectorului 2”; 

 - Raportul de specialitate nr. 17833/23.03.2015 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

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

Bucureşti; 

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

Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 74248/17.12.2014, transmisă de domnul Prof. Dr. Arh. Constantin Enache, 

membru al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2;  

 - Adresa nr. 2125/15.01.2015, întocmită de domnul Arh. Alexandru Bogdan Pârvanu, consilier 

C.T.E. în cadrul Primăriei Sectorului 2;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind 

analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către 

Consiliul Local al Sectorului 2”. 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi 
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al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector nr. 40/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 115/2014. 

 În temeiul art.  45 alin. (1) precum şi al art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2, se înlocuieşte cu anexa ce conţine 

o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2, rămân aplicabile. 

 

 Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Arhitectul Şef  şi Directorul Direcţiei 

Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 27 

Bucureşti, 31.03.2015  

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

31.03.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.03.2015; 

 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. 16744/17.03.2015 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 proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

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

cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în anexa 

proiectului de hotărâre; 

 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; 

 - 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; 

 - 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2014 privind reactualizarea Regulamentului Local 

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

teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

http://www.ps2.ro/
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Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism 

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

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) 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 6 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, 
 

OPREA DUMITRU 

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

215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 28 

Bucureşti, 31.03.2015  

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

31.03.2015 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 

 

SUMAR  
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Hotărârea nr. 48 din 26.03.2015 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 
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Hotărârea nr. 53 din 26.03.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie locuinţă 
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Hotărârea nr. 54 din 26.03.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 
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Hotărârea nr. 56 din 26.03.2015 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea închidere terasă, spaţiu comercial proprietatea SC DANYMAR COM 2002 SRL, în suprafaţă de 81,99mp., 

situat în ALEEA MOLDOVIŢA NR.3, bl.C1, P, sector 4……………………………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 57 din 26.03.2015 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 

funcţiunea hală metalică, pe un teren proprietatea d-lui BRUSTUR HORIA, în suprafaţă de 2444,45mp., situat în 

DRUMUL DEALU BRADULUI nr.161-163, sector 4……………………………………………………………………………. 
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Hotărârea nr. 58 din 26.03.2015 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 
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Hotărârea nr. 59 din 26.03.2015 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 
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486,73mp., situat în DRUMUL GĂZARULUI nr.27, sector 4………………………………………………………………….. 
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Hotărârea nr. 62 din 26.03.2015 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu 
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funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui MĂMĂLIGAN ION, în suprafaţă de 29,66mp., situat în 

STR.VOILA NR.2, bl.22, ap.1, P, sector 4……………………………………………………………………………………….. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

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

 - Raportul de specialitate al Direcţiei economice privind rectificarea bugetului local al 

Sectorului 4 nr.P.6.2/1653 din data de 20.03.2015;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată 

şi completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/Legea nr. 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  506.980 mii lei conform anexei nr.1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale; 

 - Formularul 11/1 –  Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 –  Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe;  

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

 - Anexa 3.         - capitol bugetar 49.02       - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de 

cheltuieli), în valoare de 506.980 mii lei 

  

 - Anexa 3.1  - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi publice  
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 - Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01           Autorităţi executive şi legislative 

 - Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D                 - D.G.I.T.L. 

 - Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03            - D.I.T. 

 - Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

 

 - Anexa 3.2   - capitol bugetar 54.02  - Alte servicii publice generale 

 - Anexa 3.2.1 - cap.54.02.10                    -Direcţia generală de evidenţă a persoanelor 

 

 - Anexa 3.3   - capitol bugetar 55.02  - Dobânzi  

 

 - Anexa 3.4         - capitol bugetar 60.02   -Aparare 

 - Anexa 3.4.1 - cap.60.02.02                        - Centrul militar zonal 

 

 - Anexa 3.5   - capitol bugetar 61.02  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

 - Anexa 3.5.1 - cap.61.02.03          - Ordine Publică 

 - Anexa 3.5.2 - cap.61.02.03.04          - Poliţia Locală Sector 4 

 - Anexa 3.5.3 - cap.61.02.05    - Protectie Civila 

 

 - Anexa 3.6  - capitol bugetar 65.02      - Învăţământ total 

 - Anexa 3.6.1 - cap.65.02.01                      - centralizator 

 - Anexa 3.6.2 - cap.65.02.02         -  D.I.T. 

 - Anexa 3.6.3. - cap.65.02.03.01         -  D.I.T. 1 

 - Anexa 3.6.4 - cap.65.02.03.02         -  D.I.T. 2 

 - Anexa 3.6.5 - cap.65.02.03 US 1        -  unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.6 - cap.65.02.03 US 2        -  unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.7 - cap.65.02.04          -  D.I.T. 2 

 - Anexa 3.6.8 - cap.65.02.04 US2        -  unităţi şcolare 

 - Anexa 3.6.9 - cap.65.02.07.04         -  D.I.T. 

 - Anexa 3.6.10 - cap.65.02.07.04 US        -  unităţi şcolare 

 

 - Anexa 3.7  - capitol bugetar 66.02       - Sanatate 

 - Anexa 3.7.1 - cap.66.02.06.03          - Unităţi medico sociale Sf. Andrei 

 - Anexa 3.7.2 - cap.66.02.50.50          - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 

 - Anexa 3.8  - capitol bugetar 67.02  - Cultură recreere şi religie  

 - Anexa 3.8.1 - cap.67.02.03           - Servicii culturale 

 - Anexa 3.8.2 - cap.67.02.03.30           - Centrul Cultural European N. Bălcescu 

 - Anexa 3.8.3 - cap.67.02.05           - Servicii recreative şi sportive 
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   - Anexa 3.8.4 - cap.67.02.05.03 P           -Întreţinere gradini publice,parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement PS 4 

 - Anexa 3.8.5 - cap 67.02.50              - Alte servicii ale culturii şi religiei 

 

 - Anexa 3.9  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială   

 - Anexa 3.9.1 - cap.68.02. AS   - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.9.2 - cap.68.02.AS.06.1  - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

 - Anexa 3.9.3 - cap.68.02.11.   - Creşe 

 - Anexa 3.9.4       - cap.68.02.AS.05.02         - Asistenta Sociala in caz de Invaliditate 

 - Anexa 3.9.5 - cap.68.02.AS.50   - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale 

  

 - Anexa 3.10  - capitol bugetar 70.02  - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

 - Anexa 3.10.1 - cap.70.02.03   - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 3.10.2 - cap.70.02.03.30   - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

 - Anexa 3.10.3 - cap.70.02.50            - Alte servicii in domeniul locuintelor 

 

 - Anexa 3.11  - capitol bugetar 74.02  - Protecţia Mediului  

 - Anexa 3.11.1 - cap.74.02.05   - Salubritate şi gestiunea deşeurilor 

 - Anexa 3.11.2 - cap.74.02.05.01   - Salubritate 

 

 - Anexa 3.12  - capitol bugetar 84.02  - Transporturi  

 - Anexa 3.12.1 - cap.84.02.03   - Transport rutier 

 - Anexa 3.12.2 - cap.84.02.03.03   - Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate partial din venituri 

proprii. 

 - anexa 4         – cap.68.10                  - Asigurări şi Asistenţă Socială 

 - anexa 4.1      -  cap. 68.10.04.            - Centrul de îngrijire şi asistenţă nr.1 

 - anexa 4.2       -  cap. 68.10.12             - Centrul medico-social Sf.Andrei 

 

 Art.5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din 

venituri proprii cap. – anexa 5. 

 - anexa 5.1             – cap. 70.10.50        – Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale 

 - anexa 5.1.1           -  cap. 70.10.50      - Cheltuieli 
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 Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :  

 anexa nr.6      ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti „ 

 anexa nr. 7;7.1;7.2; ,‚ Lista de investiţii a D.I.T.” 

 anexa nr. 7.3       Credite de angajament a D.I.T. 

 anexa nr. 8 ;8.1  „ Lista de investiţii a Poliţiei Locale Sector 4” 

 anexa nr.9     „ Lista de investiţii a Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale„ 

 anexa nr. 10;10.1     „Lista de investiţii a Direcţia Generală de Taxe si Impozite Locale” 

 anexa nr. 11;11.1;  „Lista de investiţii a D.G.A.S.P.C” 

 

 Art. 7. Se aprobă virarea sumei de 10.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art.8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.46/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe  

perioada 01.04.2015-30.06.2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având În vedere referatul Secretarului sectorului 4 ; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit ,,a,, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin. 1 şi 81 alin. 2 lit ,,a,, din 

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

publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic- Se alege doamna TOMA Veronica în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.04.2015-30.06.2015 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.47/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al  

Municipiului Bucureşti reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în  

cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de  

investiţii „ Lucrări de modernizare/reabilitare sistem rutier pe străzi din  

sectorul 4 ” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. 

 Ţinând seama de referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice nr. 

158/5.03.2015. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector4. 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice 

Locale şi 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă finanţarea în valoare de 9.231.072,36 lei din bugetul local, reprezentând 

valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, conform OUG 

nr. 18/2013 actualizată şi completată pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de 

modernizare/reabilitare sistem rutier pe străzi din sectorul 4” . 

 Art. 2  Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice şi Dezvoltare şi Direcţia 

Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.48/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂREA 

privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul 

Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular  

al Sectorului 4 

 

 Consiliul Local Sector 4 : 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

 În temeiul referatului de specialitate nr. P.10.2/1182/10.03.2015, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4 împreună cu Direcţia de Urbanism şi Amenajare Teritoriu; 

 Potrivit Contractului de Vânzare Cumpărare autentificat sub nr. 6203/23.09.1983 numărul 

poştal real al terenului este 38 şi nu 36 cum în mod eronat s-a trecut în Decizia nr. 937/27.12.1983. 

 În considerarea  art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare – Legea Fondului Funciar; 

 În conformitate cu dispoziţiile cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) lit. f din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Deciziei nr. 937/27.12.1983 a fostului Sfat Popular al Sectorului 

4, în ceea ce priveşte numărul poştal al străzii Olimpului: din 36 în 38. 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4 şi Serviciul Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Aparatului de 

specialitate al Sectorului 4 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 

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.49/26.03.2015 
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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 sediului social al ”DIRECŢIEI ADMINISTRARE  

PARCURI ŞI ZONE AGREMENT SECTOR 4“ din Şos. Olteniţei nr.9 în Str.  

Pridvorului nr.24 şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

al instituţiei 

  

 Consiliul Local Sector 4 având în vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 nr. 

364/27.02.2015; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 71/30.06.2010 şi H.C.L.S4 nr.16 din 29.01.2015 

privind aprobarea reorganizării Administraţiei Domeniului Public Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. ,,f” coroborat cu 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. Începând cu data prezentei sediul social al DIRECŢIEI ADMINISTRARE PARCURI 

ŞI ZONE AGREMENT SECTOR 4, instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică în 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, va fi în strada Pridvorului nr.24 Sector 4. 

 Art.2  Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DIRECŢIEI  

ADMINISTRARE PARCURI ŞI ZONE AGREMENT SECTOR 4 în conformitate cu anexa 1 care face 

parte integrantã din prezenta hotărâre. 

 Structura Organizatorică şi Statul de Funcţii ale instituţiei rămân neschimbate aşa cum au fost 

aprobate prin HCLS4 nr.16/29.01.2015.  

 Art. 3 Secretarul Sectorului 4 şi “DIRECŢIA ADMINISTRARE PARCURI ŞI ZONE 

AGREMENT SECTOR 4“ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.50/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.39/26.02.2015 privind  

aprobarea sumelor băneşti aferente cheltuielilor pentru copiii încredinţaţi sau daţi  

în plasament la asistenţii maternali profesionişti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate cu nr.199942/10.03.2015, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, precum şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4; 

 Luând în considerare HCLS4 nr.39/26.02.2015 privind aprobarea sumelor băneşti aferente 

baremelor de dotare cu echipament şi cazarmament pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament 

la asistenţii maternali profesionişti; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza art.1 din Hotărârea nr.904/15.10.2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, precum şi art.5 alin. (9) din Ordonanţa de Urgenţă cu nr.65/15.10.2014, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.n) din Legea 

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

ulterioare:  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr.39/26.02.2015 privind aprobarea 

sumelor băneşti aferente baremelor de dotare cu echipament şi cazarmament pentru copiii 

încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti, cu un articol ce va avea 

următorul cuprins: ,,Se aprobă decontarea costurilor, reprezentând utilităţi pentru asistentul 

maternal, care are în creştere şi ocrotire un copil din asistenţă socială’’. 

 Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.39/26.02.2015 rămân 

neschimbate. 
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 Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, precum şi Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.51/26.03.2015 
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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 atribuirea in folosinţă gratuită a două spaţii în suprafaţă de 54,90 mp,  

respectiv 59,49 mp, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Ţinând seama de  Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Analizând referatul de specialitate nr. 496/ 23.03.2015 Direcţiei Generale de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 4; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

 Ţinând cont de prevederile art. 874 (1) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, actualizată, 

dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, 

în favoarea instituţiei de utilitate publică, iar potrivit art. 136 (4) din Constituţia României şi art. 124 

din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale, actualizată, consiliile locale pot da în 

folosinţă gratuită bunuri imobile proprietate publică locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ 

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(3) şi ale 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 atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioadă nedeterminată, a două spaţii de 

54,90 mp, respectiv 59,49 mp, situate în incinta Pieţei Progresul (etaj) str. Şoseaua Giurgiului, nr. 

109 A, sector 4 Bucureşti. Aceste spaţii se atribuie pentru crearea unui punct de lucru cu destinaţia 

de birouri pentru desfăşurarea activităţii de evidenţă a persoanelor; 

 

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi 

Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.52/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie locuinţă S+P+2E+M, 

pe un teren proprietatea d-lui ŞERBAN STELIAN, în suprafaţă 

de 180,0 mp., situat în STR.OBOLULUI NR.12 , sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă S+P+2E+M pe un teren situat în 

str.Obolului nr.12. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 180,0mp. 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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        (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.53/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

patinoar (hala parter), solicitant DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, pe un teren domeniul privat al statului, în suprafaţă de  

2980,0mp., situat în ŞOS.OLTENIŢEI nr.13, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru patinoar (hala parter) pe un teren situat 

în ŞOS.OLTENIŢEI NR.13. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este domeniul privat al statului, 

în suprafaţă de 2980,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

         (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.54/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea ,,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.23/!8.03.2015 şi 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, 

 Procesul verbal al ,,comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe’’ din 18.02.2015 precum şi 

 Rapoartele comisiilor de specialitateale 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: 

 

 Articol unic – Nu se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2015 pentru locuinţele 

construite prin programul ANL ,, . 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.55/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

închidere terasă, spaţiu comercial proprietatea SC DANYMAR COM 2002 SRL, în suprafaţă de 

81,99mp., situat în ALEEA MOLDOVITA NR.3, bl.C1, P, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru închidere terasă, pe un teren 

situat în Aleea Moldoviţa nr.3, bl.C1, P. 

 

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

26.03.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.56/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

desfiinţare parţială construcţie existentă, extindere şi supraetajare construcţie, pe un teren 

proprietatea d-lui UNGUREANU CEZAR, în suprafaţă de 281,0 mp., situat în STR. SOLDAT  

ION CIOCODEICĂ nr.12B, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru desfiinţare parţială construcţie 

existentă, extindere şi supraetajare construcţie pe un teren situat în STR. SOLDAT ION 

CIOCODEICĂ NR.12 B. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.57/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

hală metalică, pe un teren proprietatea d-lui BRUSTUR HORIA, în suprafaţă 

de 2444,45mp., situat în DRUMUL DEALU BRADULUI nr.161-163, 

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hala metalică pe un teren 

situat în DRUMUL DEALU BRADULUI NR.161-163. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.58/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE  

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă colectivă S+P+2E + M, pe un teren proprietatea d-lui DRILEA COSTEL- MIHAI, în 

suprafaţă de 486,73mp., situat în DRUMUL GĂZARULUI nr.27, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă colectivă pe un teren 

situat în DRUMUL GĂZARULUI NR.27. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.59/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţe colective S+P+1E + M, pe un teren proprietatea d-nei GRECU AGA ANDREA, în 

suprafaţă de 2175,29mp., situat în ŞOS.OLTENIŢEI nr.396A, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe colective pe un teren 

situat în ŞOS.OLTENIŢEI NR.396A. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.60/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

CONCESIONARE TEREN PENTRU COMPLEX COMERCIAL- solicitant POPESCU  

IOANA, pe un teren proprietate privată a Municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 420,0mp., 

situat în şos. BERCENI nr.183, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru concesionare teren pentru 

complex comercial pe un teren situat în ŞOS. BERCENI NR.183. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.61/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă P+2 E, pe un teren proprietatea d-nei MOSLEH GHAHFEROKHI LAVINIA, în  

suprafaţă de 174,0mp., situat în STR. VITEJESCU nr.11A, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă pe un teren situat în 

STR.VITEJESCU NR.11A. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.62/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea d-lui MĂMĂLIGAN ION, în suprafaţă de  

29,66mp., situat în STR.VOILA NR.2, bl.22, ap.1, P, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea 

drepturilor cetatenesti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicata in 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un 

teren cota indiviza a blocului(trotuarul de garda ) situat în str.Voila nr.2, bl.22, ap.1,P. 

 

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

26.03.2015. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.63/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

acces din exterior, apartament proprietatea d-lui TARLEA NICOLAE, în suprafaţă de  

41,34mp., situat în CAL.VĂCĂREŞTI NR.330, bl.10B, ap.1, P, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren 

cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă) situat în cal.Văcăreşti nr.330, bl.10B, ap.1, P. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.64/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobile locuinte S+P+4E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA, în suprafaţă  

de 36920,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 LOT 1,2 si 3, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 precum şi P.U.Z. coordonator- Drumul Binelui -Drumul Jilavei, sector 4 aprobat prin 

H.C.G.M.B. nr.; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuinte S+P+4E pe 

un teren situat în str.Drumul Binelui nr.6 lot 1,2 si 3. 

  

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.65/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobile locuinţe S+P+2E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA, în suprafaţă  

de 38224,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 LOT 12, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000 precum şi P.U.Z. coordonator- Drumul Binelui -Drumul Jilavei, sector 4 aprobat prin 

H.C.G.M.B. nr.; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuinţe S+P+2E pe 

un teren situat în str.Drumul Binelui nr.6 lot 12. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.66/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil -locuinţe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea d-nei CIOCHINA DANIELA, în 

suprafaţă de 663,0 mp., situat în STR.REŞITA NR.15, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil-locuinţe colective 

S+P+4E, pe un teren situat în str.Reşita nr.15. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.67/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil locuinţe S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui GHEORGHIŢĂ CIPRIAN IONUŢ,  

în suprafaţă de 142,62 mp., situat în STR. ELENA CUZA nr.58C, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuinte S+P+2 E +M, 

pe un teren situat în STR. ELENA CUZA NR.58C. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.68/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

locuinţă P+1 E, proprietatea d-nei STANCIULICĂ GEORGETA, în suprafaţă de 203,0mp.,  

situat în STR. CHEILE TURZII NR.76 LOT 1, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţă P+1E, pe un teren 

situat în str.Cheile Turzii nr.76 lot.1. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.69/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie locuinţe 

colectiveS+P+2E, pe un teren proprietatea d-nei OBRESCU DESDEMONA-CRISTINA, în 

suprafaţă de 186,0 mp., situat în STR.ALBINELOR NR.14 fost 44, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe colective S+P+2E pe 

un teren situat în str.Albinelor nr.14 fost 44. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.70/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil locuinţă S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui POSTELNICU MIHAI , 

în suprafaţă de 190,0 mp., situat în STR.FRAŢII FĂGĂRĂŞANU NR.3-5, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuinţă S+P+2E+M 

pe un teren situat în str.Fraţii Făgăraşanu nr.3-5. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.71/26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil -locuinţe individuale P+1E+M, pe un teren proprietatea MIŢOI DELIA-MĂDĂLINA,  

MIŢOI RĂZVAN ADRIAN, SPĂTARU GABRIEL, SPĂTARU MIRELA, în  

suprafaţă de 680,0 mp., situat în DEALUL BISTRII NR.2 (provizoriu)ŞI NR. 4-6 LOT 2,  

sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicata in 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicata ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil-locuinţe individuale 

P+1E+M, pe un teren situat în Dealul Bistrii nr.2 (provizoriu) şi 4-6 lot 2. 

 

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

26.03.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Veronica TOMA 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.72/26.03.2015  
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Ionel Puşcaş în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 

3 luni, până la data de 30.06.2015. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 50 

Data: 26.03.2015 
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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 rectificării  Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

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

completările ulterioare, ale Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Deciziei nr. 

178/28.01.2015  a  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice – Bucureşti,  Adresei nr. 3904/14.01.2015 

a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice - Bucureşti, prin care se alocă sume defalcate din T.V.A. 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, cote 

defalcate din impozitul pe venit şi sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi Adresa nr. 212/21.01.2015, privind nivelul maxim al cheltuielilor de 

personal; 

 Potrivit  prevederilor art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice; 

 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 rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2015 în sumă de 961.225 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 952.761 

mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, 

anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015,  în sumă de 87.119 

mii lei, la venituri si cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 

1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Se aprobă  rectificarea Bugetului  fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 8.490 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. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne şi externe al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 56.500 mii lei credite interne şi 24.800 mii lei 

credite externe, conform Anexelor nr. IV şi V ce cuprind Formularele 11/03 şi 11/04 cu Anexele 2, 

anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 51 

Data: 26.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al 

 Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unui  

imobil în suprafaţă de aproximativ 1000 m.p., cu destinaţia  

de sediu - Casa Locală de Pensii Sector 6 

 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef - 

Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiilor de Specialitate  ale Consiliului Local Sector 6; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică - republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi  art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) litera f) din Legea 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 a unui imobil în suprafaţă de aproximativ 1000 m.p., cu destinaţia de 

sediu – Casa Locală de Pensii Sector 6. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi  Direcţia Generală Arhitect Şef - Compartimentul Patrimoniu 

şi Registru Agricol vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor 

acordate. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 52 

Data: 26.03.2015 
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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 acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru  

activităţi social-umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS,  

FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, 

TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR 

şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de Specialitate al 

Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

 Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social - 

umanitare pentru următoarele fundaţii: 

- FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, pentru Centrul de Ocrotire a Copiilor ,,Acasă”, din 

Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6 şi Centrul de zi pentru copii şi părinţi din Drumul Săbăreni nr. 

47-53, Sector 6; 

- FUNDAŢIA JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN 

DIFICULTATE, pentru Centrul Social de Zi „Casa Florian”, din str. Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 65, 

Sector 6; 

- FUNDAŢIA ESTUAR, pentru clădirea din str. Av. Lt. Gh. Negel nr. 1-3, Sector 6; 

- FUNDAŢIA BETHEL SHELTER, pentru clădirea din str. Cheile Orzei nr. 5, Sector 6. 

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru anul 2015, pe perioada în care clădirile sunt utilizate pentru 

activităţi social – umanitare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 



170 

 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 53  

Data: 26.03.2015 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind  

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014-2015  

prin radierea Grădiniţei „Româno-Finlandeze" Ia unităţi de învăţământ preuniversitar  

particulare având în vedere fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ  

preuniversitar particular Grădiniţa „Româno-Finlandeză" de către unitatea  

de învăţământ particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză" 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale, a adresei Şcolii Primare „Româno-Finlandeză" cu nr. 39 din data de 13.02.2015 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1137 din data de 13.02.2015 şi a 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4906 din data de 11.11.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 -2015 prin radierea Grădiniţei „Româno-

Finlandeze" la unităţi de învăţământ preuniversitar particulare având în vedere fuziunea prin 

absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Româno-Finlandeză" de către 

unitatea de învăţământ particular Şcoala Primară „Româno-Finlandeză" cu sediul în Municipiul 

Bucureşti, str. Răsăritului nr. 59, Sector 6. 
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 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015 rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 54 

Data: 26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data  

de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului  

Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015 cu Şcoala Postliceală „ARTIFEX" 

 la unităţi de învăţământ particulare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale, a adresei Şcolii Postliceale „ARTIFEX" înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 

6 cu nr. 1443 din data de 25.02.2015 şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4579 din data 

de 10.09.2014; 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015 la unităţi de învăţământ 

particulare cu următoarea unitate de învăţământ particular, respectiv Şcoala Postliceală „ARTIFEX", 

cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 -2015 rămân neschimbate. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea Ia cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 55 

Data: 26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data  

de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  

preunîversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului  

Bucureşti pe anul şcolar 2015 - 2016 cu Şcoala Postliceală „ARTIFEX"  

Ia unităţi de învăţământ particulare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale, a adresei Şcolii Postliceale „ARTIFEX" înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 

6 cu nr. 1443 din data de 25.02.2015 şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4579 din data 

de 10.09.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 

16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preunîversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 - 2016 la unităţi de 

învăţământ particulare cu următoarea unitate de învăţământ particular respectiv Şcoala Postliceală 

„ARTIFEX", cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preunîversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 -2016 rămân neschimbate. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 56 

Data: 26.03.2015 
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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 – “Intrarea Filmului nr. 35”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren  

în suprafaţă de 192 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Intrarea Filmului nr. 35”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38462/7/10 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012. 

 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: 

 



178 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Intrarea Filmului nr. 35”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 192 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 57  

Data: 26.03.2015 
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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 – “Splaiul Independenţei nr. 313A”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren  

în suprafaţă de 4.098 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Splaiul Independenţei nr. 313A”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 638/1/3 

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 - “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.098 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 58 

Data: 26.03.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu  

nr. 632-646”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren  

în suprafaţă de 5.151 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 632-646”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12916/3/3 din 14.04.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 632-646”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.151 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 59 

Data: 26.03.2015 
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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 – “B-dul Iuliu Maniu nr. 19”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren  

în suprafaţă de 778 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “B-

dul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

8829/2/1 din 09.01.2015 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. 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 - “B-dul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 778 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.:60 

Data: 26.03.2015 
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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 – “B-dul Iuliu Maniu nr. 244E”, 

Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren  

în suprafaţă de 32.815 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “B-

dul Iuliu Maniu nr. 244E”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1758/1/12 din 09.01.2015 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. 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 - “B-dul Iuliu Maniu nr. 244E”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 32.815 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 61 

Data: 26.03.2015 
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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 Marin Calciu nr. 1”, 

Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă pe un teren  

în suprafaţă de 160 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Marin Calciu nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

43381/1/5 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. 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 Marin Calciu nr. 1”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 160 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 62 

Data: 26.03.2015 
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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 Nicolae Filimon nr. 1”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren  

în suprafaţă de 823 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Nicolae Filimon nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1692/1/11 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. 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 Nicolae Filimon nr. 1”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 823 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 



190 

 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 63 

Data: 26.03.2015 
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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 – “Aleea Ţibleş nr. 6”, 

Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren  

în suprafaţă de 304 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Aleea Ţibleş nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37418/7/8 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.G. – al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea 

prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012. 

 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 - “Aleea Ţibleş nr. 6”, Sector 6, pentru extindere 

şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 304 m.p., proprietate privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 64 

Data: 26.03.2015 
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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 – “B-dul Timioara nr. 35C”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi comerţ pe un teren  

în suprafaţă de 383,17 mp., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “B-

dul Timişoara nr. 35C”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

3397/2/5 din 09.03.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 - “B-dul Timişoara nr. 35C”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 383,17 mp, 

proprietate privată persoane fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 65 

Data: 26.03.2015 
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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 – “B-dul Uverturii nr. 55C”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren  

în suprafaţă de 741 mp., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “B-

dul Uverturii nr. 55C”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

1912/1/1 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. 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 - “B-dul Uverturii nr. 55C”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 741 mp, proprietate 

privată persoane fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 66 

Data: 26.03.2015 
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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 – “Drum Valea Doftanei  

nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă  

pe un teren în suprafaţă de 5.507 mp., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Drum Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40145/7/9 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 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 - “Drum Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.507 mp., 

proprietate privată persoane fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Valeria Iacobescu Secretarul Sectorului 6, 

 

Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 67 

Data: 26.03.2015 
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