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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIA 

Nr.1736 din 03:XI.2015 
 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 

9165/1/2015; 

 În aplicarea prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de 

învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr 473 

din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 

privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, ale Hotărârii Guvernului nr. 

286/23.03.2011 pentru aprobarea regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Conform prevederilor Legii nr. 53/2003  -  Codul muncii, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 În temeiul art. 61 alin. (2) și (5), art. 63 alin. (4) lit. a) și art. 68 alin. (1) din Legea administrației 

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

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante 

sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiior/serviciilor 

publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora, 

conform anexei Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.2 Cu aceeași dată Dispoziția Primarului General nr. 1709/29.12.2014, își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.3 Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Administrație Publică, Direcția Juridic, 

Direcția Buget, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism și 

instituțiile/serviciile publice de interes local al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General al 

Municipiului bucureşti 

 Tudor TOMA 

 

 

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

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.:1757 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr. 3036/05.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1694/29.10.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Teatrul Tineretului 

"Metropolis"; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Teatrul Tineretului "Metropolis", în vederea depunerii unui nou proiect de 

management, prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștinţă publică prin afișarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro- secțiunea Acte Normative) și a 

Teatrului Tineretului "Metropolis" (www.teatrulmetropolis.ro), precum și prin afișare Ia sediile 

instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 
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Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 

 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Teatrul Tineretului "Metropolis" vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.:1758 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr.  3031/05.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1693/29.10.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Teatrul de Animație 

“Țăndărică”; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Teatrul de Animație “Țăndărică”, în vederea depunerii unui nou proiect de 

management, prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștintă publică prin afișarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și 

a Teatrului de Animație “Țăndărică” (www.teatrultandarica.ro), precum și prin afișare Ia sediile 

instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

http://www.pmb.ro-/
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Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 

 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Teatrul de Animație “Țăndărică” vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1759 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr.  3030/05.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1697/29.10.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Școala de Artă 

București; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Școala de Artă București, în vederea depunerii unui nou proiect de 

management, prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștintă publică prin afișareape 

pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și a 

Școlii de Artă București (www.sarta.ro), precum și prin afișare Ia sediile instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

http://www.pmb.ro-/
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de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 

 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Școala de Artă București vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1760 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr.  3032/05.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1690/29.11.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Teatrul de Revistă 

“Constantin Tănase”; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”, în vederea depunerii unui nou 

proiect de management, prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștintă publică prin afișareape 

pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și a 

Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” (www.teatrultanase.ro), precum și prin afișare Ia sediile 

instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

http://www.pmb.ro-/


12 

 

Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 

 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Teatrul de Revistă “Constantin 

Tănase” vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1761 din 06XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr. 3033/05.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1696/29.10.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Casa de cultură 

“Friedrich Schiller”; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Casa de cultură “Friedrich Schiller”, în vederea depunerii unui nou proiect 

de management, prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștintă publică prin afișarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și 

a Casei de cultură “Friedrich Schiller” (www.casaschiller.ro), precum și prin afișare Ia sediile 

instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

http://www.pmb.ro-/
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Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 

 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții – Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Casa de cultură “Friedrich 

Schiller”;vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1762 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr.  3038/05.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1692/29.10.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Teatrul Odeon; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Teatrul Odeon, în vederea depunerii unui nou proiect de management, 

prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștintă publică prin afișarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și 

a Teatrului Odeon (www.teatrul-odeon.ro), precum și prin afișare Ia sediile instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 
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 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Teatrul Odeon; vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1763 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr.  3037/05.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1695/29.10.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Teatrul “C.I.Nottara”; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Teatrul “C.I.Nottara”; în vederea depunerii unui nou proiect de management, 

prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștintă publică prin afișarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și 

a Teatrului “C.I.Nottara” (new.nottara.ro), precum și prin afișare Ia sediile instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 

http://www.pmb.ro-/
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 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții – Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Teatrul “C.I.Nottara”vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1764 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr.  3035/5.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1685/29.10.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Teatrul de Comedie; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Teatrul de Comedie în vederea depunerii unui nou proiect de management, 

prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștinţă publică prin afișarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și 

a Teatrului de Comedie (www.comedie.ro), precum și prin afișare Ia sediile instituțiilor. 

 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 
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 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Teatrul de Comedie vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General  

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.1765 din 06.XI.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții- Direcția 

Cultură, Sport, Turism nr.  3034/5.11.2015; 

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

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

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

desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și 

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

raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 

pentru instituțiile publice de cultură; 

 Având în vedere DPG nr. 1533/07.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor pentru 

instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București; 

 În aplicarea prevederilor OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr.185/2014; 

 Având în vedere DPG nr. 1691/29.11.2015 privind rezultatul evaluării finale a managementului 

pentru instituția publică de cultură de interes local al Municipiului București Teatrul Municipal “Lucia 

Sturdza Bulandra”; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se aprobă Caietul de obiective pentru instituția publică de cultură de interes local al 

Municipiului București Teatrul Municipal “Lucia Sturdza Bulandra”; în vederea depunerii unui nou 

proiect de management, prevăzut în anexa* care face face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus Ia cunoștintă publică prin afișarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București (www.pmb.ro-  secțiunea Acte Normative) și 

a Teatrului Municipal “Lucia Sturdza Bulandra”; (www.bulandra.ro), precum și prin afișare Ia 

sediile instituțiilor. 
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 Art.3 Managerul (director) are dreptul de a depune un nou proiect de management Ia Direcția 

Cultură, Sport, Turism, conform cu cerințele caietului de obiective din anexă, în termen de 21 de zile 

de Ia data aprobării prezentei dispoziții. 

 Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și Teatrul Municipal “Lucia Sturdza 

Bulandra”; vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General 

al Municipiului bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractării de Ia Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut 

din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 

a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru  

modificarea și completarea unor acte normative 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiulul București și raportul 

comun de specialitate al Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice - Direcția  Utilități Publice, 

Direcției Generale Economice - Direcția Buget și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția 

Management Proiecte și Finanțări Externe; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată Ia Strasbourg Ia 15.10.1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 1.166 și următoarele referitoare Ia contracte sau convenții din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temelul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, 

art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), 

alin. (5), alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă contractarea de Ia Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri 

din privatizare în valoare de maximum 248 milioane lei, cu o maturitate de maximum 20 de ani.  
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Art.2 Contractarea împrumutului prevăzut Ia art. 1 se face în scopul finanțării cheltuielilor 

curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, detaliate în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata serviciului anual al 

datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut Ia art. 1. 

Art.4 Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumutului contractat 

conform art. 1 se stabilesc prin convenția de împrumut. 

Art.5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului București următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

b) valoarea împrumutului contractat în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a Municipiului București; 

d) durata serviciulul datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de 

rambursare a împrumutului; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă; 

(2) Datele prevăzute Ia alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art.6 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General al Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

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

București din data de 16.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Gabriel Fătu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 
 

Bucureşti, 16.11.2015  

Nr. 193 
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ANEXA LA HCGMB NR. 193/2015 

 

DECLARAȚIE 

 

 Subsemnatul MARIN ȘTEFĂNEL DAN, reprezentant legal al Municipiului București, în calitate 

de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că Ia nivelul Municipiului București, 

cheltuielile curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, Ia data întocmirii 

prezentei, sunt detaliate astfel: 

 

- milioane lei - 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Detalierea cheltuielilor curente și de 

capital pentru asigurarea furnizării 

energiei termice în sezonul rece 

Valoarea pentru care se solicită împrumut, 

248 milioane lei din care: 

cheltuieli curente  

pentru asigurarea 

furnizării energiei 

 termice în sezonul rece 

cheltuieli de capital 

pentru asigurarea 

furnizării energiei 

termice în sezonul 

rece 

 

 

1. 

2. 

3. 

Total, din care: 

 

- decont estimat octombrie 2015 

- decont estimat noiembrie 2015 

- decont estimat decembrie 2015 

 

TOTAL 

 

 

40 

90 

118 

 

248 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut 

din venituri din privatizare în valoare de maximum 248 milioane lei, în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de urgență a Guvemului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații. 

 

 Ordonator principal de credite, 

Data:………………………….. MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 ………………………………….. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  

a Consiliului General al Municipiului București, precum și  

abrogarea Hotărârii C.G.M.B.nr.137/2005 

 

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

Municipiului București; 

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

regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 din Ordonanța 

Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului General al 

Municipiului București, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B.nr.137/2005 se abrogă. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 24.11.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 24.11.2015 

Nr. 194 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 schimbarea domnului Marin Ștefănel Dan din funcția de viceprimar al 

Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 167/2015 

 

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

Municipiului București; · 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă schimbarea domnului Marin Ștefănel Dan din funcția de viceprimar al 

Municipiului București. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 167/2015 privind desemnarea unui viceprimar să exercite 

atribuțiile funcției de Primar General al Municipiului București se abrogă. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 168/2015 privind delegarea unui consilier din cadrul C.G.M.B. să 

exercite atribuțiile viceprimarului desemnat în funcția de Primar General al Municipiului București își 

încetează aplicabilitatea. 

 

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

București din data de 24.11.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 24.11.2015 

Nr. 195 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al 

Municipiului București pentru ședința extraordinară din data de 25 noiembrie 

2015 

 

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

Municipiului București; 

Văzând cererea domnului consilier Fătu Gabriel înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 

4815/6/25.11.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 5078/25.11.2015; 

Conform art. 10 din anexa 1 Ia Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic - Se alege doamna consilier Dinu Maria Mirela în funcția de președinte de ședință a 

Consiliului General al Municipiului București pentru ședința extraordinară din data de 25 noiembrie 

2015. 

 

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

București din data de 25.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.11.2015 

Nr. 196 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împutemicirea ConsilluluiLocal al Sectorului 3 de a întreprinde  

demersuri cu privire Ia dizolvarea și lichidarea Asociației de Dezvoltare  

lntercomunitară “București 2020” 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Operațiuni; 

În temeiul prevederilor art.11, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art.45 alin. (2) și art. 81 alin 

(2) lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 ca în numele și pentru Municipiul 

București să hotărască cu privire Ia dizolvarea și lichidarea Asociației de Dezvoltare lntercomunitară 

“București 2020”. 

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatulul de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Consiliul Local al Sectorului 3, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 25.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.11.2015 

Nr. 197 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București 

 

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

Municipiului București; 

Cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) și alin. (2) din anexa Ia Ordonanța Guvernului nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 

aprobată prin Legea nr. 673/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere procesul-verbal al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea unui 

viceprimar al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

Iocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic: Se alege în funcția de viceprimar al Municipiului București domnul consilier din 

cadrul Consiliului General al Municipiului București Sava Răzvan loan. 

 

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

București din data de 25 noiembrie 2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.11.2015 

Nr. 198 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui viceprimar să exercite atribuțiile 

funcției de Primar General al Municipiului București 

 

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

Municipiului București; 

În baza procesului-verbal al comisiei de numărare a voturilor pentru desemnarea unui 

viceprimar să exercite atribuțiile funcției de Primar General al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se desemnează domnul viceprimar Sava Răzvan loan să exercite atribuțiile 

funcției de Primar General al Municipiului București. 

 

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

București din data de 25.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.11.2015 

Nr. 199 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnulul Țugurel Marius Cristian și vacantarea  

unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București 

  

În baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al 

Municipiului București; 

Având în vedere extrasele proceselor-verbale ale ședințelor ordinare consecutive ale 

Consiliulul General al Municipiului București, respectiv: ședința ordinară a C.G.M.B. din data de 29 

octombrie 2015, ședința ordinară a C.G.M.B.din data de 30 septembrie 2015, ședința ordinară a 

C.G.M.B. din data de 31 august 2015, ședința ordinară a C.G.M.B. din data de 30 iulie 2015. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 9 alin. (2) lit. d) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările 

și 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 Țugurel Marius 

Cristian, urmare lipsei nemotivate de Ia mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului și 

se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 200 
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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 doamnei Stoican Vichi-Ştefania 

 

Având în vedere adresele Partidului Naţional Liberal nr. 23/20.11.2015, nr. 24/20.11.2015, 

înregistrate la Cabinet Secretar General cu nr. 4716/6/20.11.2015 şi nr. 4717/6/20.11.2015 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 4999/23.11.2015 şi nr. 5000/23.11.2015, prin care se 

propune doamna Stoican Vichi-Ştefania, pentru funcţia de consilier, precum şi adresa domnului 

Drăgan Romeo Ionel, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4855/6/26.11.2015 şi la Direcţia 

Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 5120/26.11.2015 şi a domnului Ionescu Dan Cezar, înregistrată 

la Cabinet Secretar General cu nr. 4856/6/26.11.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub 

nr. 5119/26.11.2015; 

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 doamnei Stoican Vichi-Ştefania, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului 

domnului Ţugurel Marius Cristian. 

 

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

Bucureşti din data de 26.11.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 201 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

 

 

 

J U R Ă M Â N T 

 

 

Eu, STOICAN VICHI ȘTEFANIA 

 

 

ales consilier general, 

în cadrul Consiliului General al Municipiului București, 

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

depun următorul jurământ: 

 

 

"Jur  să respect Constituția și legile țării și să fac, cu  

bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea  

pentru binele locuitorilor Municipiului București. 

Așa să-mi ajute Dumnezeu!" 

 

 

 

 

București, 

26.11.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER GENERAL, 

Fătu Gabriel Stoican Vichi-Ştefania 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea anexei nr. 2 Ia Hotărârea C.G.M.B. nr.77/2012 privind constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;. 

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

Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consilillor locale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 45 alin. (5), precum și art. 54 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

a) Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice se 

completează cu: 

1. Domnul Timnea Valentin. 

b) Comisia pentru relații cu Organizații Neguvernamentale și alți parteneri sociali se 

completează cu: 

1. Doamna Marin Daniela Alina; 

2. Domnul Timnea Valentin. 

c) Comisia sănătate protecție socială se completează cu: 

1. Doamna Marin Daniela Alina. 

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

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 202 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului 

București pe perioada 04 decembrie 2015 - 03 martie 2016 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;  

Conform prevederilor: 

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

cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 673/2002; 

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

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

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

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic - Se alege doamna consilier Dinu Maria  Mirela, în funcția de președinte de ședință 

a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 04 decembrie 2015 - 03 martie 2016. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 203 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului propriu al Regiei Autonome de Distribuție a 

Energiei Termice București pe anul 2015 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate comun al Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice 

și al Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Art. 49 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia 

nivelul unor operatori economici Ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici 

ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei 

Termice București pe anul 2015, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă extras din bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție a 

Energiei Termice București pe anul 2015, coloana „Propuneri an curent” conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre pentru publicare conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013. 

Art.3 Anexele nr.1 și nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 204 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 acordarea locurilor de înhumare/nișelor și executarea de lucrări  

funerare cu titlu gratuit victimelor incendiului din Clubul Colectiv 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul 

comun de specialitate al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și al Direcției Generale 

Dezvoltare Urbană; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea ,,Regulamentului 

pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane"; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și pct. 8 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se acordă locuri de veci/nișe gratuite victimelor incendiului ce a avut loc în data de 30 

octombrie 2015 în sectorul 4 din municipiul București, Clubul Colectiv. 

Art.2 Prestările de servicii și executarea de lucrări funerare, enumerate în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre necesare înhumării/incinerării persoanelor decedate în urma 

evenimentului din data de 30 octombrie 2015, vor fi asigurate pe cheltuiala Administrației Cimitirelor 

și Crematoriilor Umane. 

 Art.3 Se acordă gratuitate inclusiv la tariful anual de întreținere a locului de veci/nișei pentru 

anul 2015. 

Art.4 Locurile de veci/nișele și lucrările funerare vor fi acordate/executate în funcție de 

solicitările depuse Ia Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.  

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

București și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 205 
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Anexa la HCGMB nr. 205/26.11.2015 

 

1. Criptă din cărămidă două nivele acoperite cu pământ 

2. Criptă din cărămidă cu un nivel acoperită cu pământ 

3. Criptă din cărămidă cu două nivele şi planşeu 

4. Criptă din cărămidă cu un nivel şi planşeu 

5. Bordură mozaicată 

6. Cruce, postament şi stilobat 

7. Săpat, evacuat pământ criptă două nivele cu planşeu 

8. Săpat, evacuat pământ criptă un nivel cu planşeu 

9. Săpat, evacuat pământ criptă cu două nivele acoperite cu pământ 

10. Săpat, evacuat pământ criptă cu un nivel acoperit cu pământ 

11. Săpătură groapă de înhumare 

12. Săpătură groapă de înhumare cu pod 

13. Eliberat acte 

14. Eliberare autorizaţie lucrări funerare 

15. Presat-format mormânt 

16. Înhumat defunct 

17. Deshumare şi reînhumare oseminte 

18. Depunere la capelă gradul 1 şi gradul 2 

19. Aprindere şi întreţinere candelă timp de o lună 

20. Tămâiat mormânt timp de 6 saptămâni 

21. Incinerare cadavre 

22. Plăci 

23. Închidere criptă acoperită cu pământ 

24. Închidere criptă acoperită cu planșeu 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București, 

pentru anul 2016 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Economice-Direcția Venituri;  

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru comerț, turism și 

protecția consumatorului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municiplului București; 

În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privlnd 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Pentru anul 2016, prețurile medii ale produselor agricole pentru municlpiul București sunt 

următoarele: 

- grâu:  0,73 lei/kg; 

- porumb:  0,74 lei/kg. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția 

Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și se aduce Ia cunoștință publică și Ia 

îndeplinire conform legii. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 206 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru consolidarea 

imobilului situat în București, str. Franceză nr. 30, sector 3 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția lnvestiții; 

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

Consiliului General al Municipiului București;  

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

nr. 15/16.04.2015; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de avizare pentru consolidarea imobilului situat în str. Franceză 

nr. 30, sector 3, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanțarea investiției se asigură de Ia bugetul local al Municipiului București conform 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3 Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții - Direcția lnvestiții și direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 207 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/25.03.2008 în sensul că se  

schimbă denumirea din strada Gina Patrichi sector 1, în strada Florian Pittiș și  

strada George Timică sector 1, în strada Gheorghe Timică 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare avizul nr. 04/16.10.2012 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul 

lnstituției Prefectului Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. d) din Ordonanța Guvernului României nr. 

63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. d), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l  Art.1 pct. 7 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/25.03.2008 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Se aprobă schimbarea denumirii străzii Gina Patrichi, sectorul 1, din ansamblul Henri Coandă 

în strada Florian Pittiș (1943-2007- actor), care începe de Ia limita sectorului 1 cu orașul Voluntari și 

se sfârșește după intersecția cu lntrarea Ion Băieșu. Strada în cauză se identifică conform planurilor 

de situație anexate- Anexele nr. 1 și nr. 3”. 

Art.ll Art. 1 pct.10 din Hotărârea C.G.M.B. nr.128/25.03.2008 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Se aprobă schimbarea denumirii străzii George Timică din sectorul 1 în strada Gheorghe 

Timică (1886-1954 – actor), care începe înainte de intersecția cu Bd. Mircea Veroiu și se sfârșește în 

strada Gheorghe Vitanidis. Strada în cauză se identifică conform planurilor de situație anexate - 

Anexele nr. 2 și nr. 3". 

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.128/25.03.2008 rămân neschimbate. 

Art.IV Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația Domeniului 

Public Sector 1, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei 

Sectorului 1, Compania Națională Poșta Română S.A., Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

Oficiul de Cadastru și Publicitate lmobiliară al Municipiului București. 
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Art.V Primarul General al Municipiului București prin aparatul său de specialitate va aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP) pentru elaborarea studiului de oportunitate privind 

reorganizarea Regiei Autonome de Transport București (RATB) 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice-Direcția Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulației; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București 

În conformitate cu prevederile: 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 

2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009 privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice (AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, statului 

de funcții și a grilei de salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituții publice; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/201 pentru aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități 

publice din  răspunderea municipiului București;  

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

- Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 

263/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 37 și art. 45 alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se împuternicește Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMASP) 

să elaboreze studiul de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București 

(RATB). 

Art.2 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), Direcția  

Generală lnfrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației 

și Regia Autonomă de Transport București  (RATB) vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 209 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea anexei nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.161/2010 pentru  

aprobarea listelor cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu  

altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a  

recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie1989 și  

pentru revolta muncitorească anticomunistă de Ia Brașov din noiembrie 

1987, completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 8/2015 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul 

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române 

din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de Ia Brașov din noiembrie 1987, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă completarea anexei nr. 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.161/2010, privind lista cu 

ordinea de prioritate în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 

1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de Ia Brașov din noiembrie 1987, conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 161/2010, completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 8/2015, se 

completează în mod corespunzător. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 210 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea aderării municipiului București Ia programul Orașe lnterculturale,  

dezvoltate de către Consiliul Europei 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și  raportul 

de specialitate al Direcției Afaceri Exteme și Protocol; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând seama de avizul Ministerului Afacerilor Exteme nr. H 2-1/2945/22.07.2015 și de avizul 

Ministerului Dezvoltăril Regionale și Administrației Publice nr.73648/18.09.2015; 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (7) lit.c) și art. 45 alin. (2) lit. f.) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă aderarea municipiului București Ia programul Orașe lnterculturale, dezvoltate 

de către Consiliul Europei. 

Art.2 Se aprobă cuantumul taxei administrative în valoare de 5.000 euro/an aferentă participării 

municipiului București Ia programul Orașe lnterculturale și plata acesteia începând cu anul 2016. 

Art.3 Primarul General al Municipiului București va semna pentru și în numele municipiului 

București, Înțelegerea dintre municipiul București și Consiliul Europei privind programul Orașe 

lnterculturale, prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Direcția Afaceri Exteme Protocol din cadrul aparatului de specialitate va aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 211 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


51 

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în administrarea Teatrului Tineretului Metropolis a trotuarului din fața  

teatrului având sediul în str. Mihai Eminescu nr. 89, sector 2, București, în vederea reamenajării și a 

inscripționării cu numele marilor artiști ai teatrului românesc 
 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei patrimoniu și avizul 

Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de solicitarea Teatrului Tineretului Metropolis nr. 575/13.03.2015, înregistrată Ia 

Consiliul General al Municipiului București cu nr. 163/13.03.2015; 

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Teatrului Tineretului Metropolis a trotuarului din 

fața teatrului având sediul în strada Mihai Eminescu nr. 89, sector 2, București, în vederea amenajarii 

și inscripționării cu numele marilor artiști ai teatrului românesc, cu obligația păstrării destinației. 

Art.2 Terenul prevăzut Ia art. 1 se identifică conform planului, prezentat în anexa* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Cheltuielile ocazionate cu reamenajarea și inscripţionarea cu numele marilor artişti ai 

teatrului romanesc se suportă din bugetul Teatrului Tineretului Metropolis pe anul 2015. 

Art.4 Direcția Administrație Publică, Direcția Patrimoniu şi Teatrul Tineretului Metropolis vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 212 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 înscrierea imobilului „Cinematograful Favorit” situat în Drumul Taberei 

nr. 24A, sector 6 şi a imobilului „Cinematograful Giuleşti ”situat în Calea Giuleşti  

nr.56A, sector 6, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea Primăriei Sector 6 nr.32316/07.08.2015;  

În conformitate cu prevederile:· 

-  Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), art.45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) şi art.120 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înscrierea  imobilului  „Cinematograful Favorit” situat în Drumul Taberei nr. 

24A, sector 6 şi a imobilului „Cinematograful Giuleşti ”situat în Calea Giuleşti nr.56A, sector 6, în 

inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti şi transmiterea acestora în 

administrarea Consiliului Local Sector 6. 

Art.2 lmobilele prevăzute Ia art.1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se completează în mod corespunzător. 

 Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să efectueze toate procedurile aferente 

publicității imobiliare. 

 Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 213 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 înscrierea în domeniul privat al municipiului Bucureşti a bunului imobil  

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 28/05.03.2015,  

respectiv dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 36 din imobilul  

situat în Bucureşti, str.Colței nr. 23.sc. 1, et. 8, sector 3 şi transmiterea  

acestuia în administrarea Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr.28/05.03.2015; 

Ţinând cont de prevederile: 

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

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 (2) şi art.123 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

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 

Certificatul de vacanță succesorală nr. 28/05.03.2015, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1.  

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

încheiat între Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti şi Administrația Fondului lmobiliar.  

Art.4 Administrația Fondului lmobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunul 

imobil prevăzut Ia art.1.  

Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, Administrația  Fondului  lmobifiar şi Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în 

fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante 
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şi acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 214 

 

 

 

ANEXA la Hotărârea  C.G.M.B. nr. 214/2015 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 28/05.03.2015 

 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Colței nr. 23,sc.1,  

et. 8, ap. 36, sector 3 

Suprafața utilă = 48,33 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 vacanță succesorală nr. 09/12.03.2015,  

respectiv dreptul de proprietate asupra mandardei din imobilul situat în  

Bucureşti, str. Paraschiva Gherghel nr.7, sector 1 şi transmiterea acestuia în  

administrarea Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr.09/12.03.2015; 

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

completările şi modificările 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), şi art.121 alin. (1) şi (2) şi art.123 

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

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 

Certificatul de vacanță succesorală nr. 09/12.03.2015, având datele de identificare prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

1.  

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

încheiat între Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administrația Fondului lmobiliar.  

Art.4 Administrația Fondului lmobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunul 

imobil prevăzut Ia art.1.  

Art.5 Primarul general, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului 

lmobifiar şi Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 
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beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 215 

 

 

ANEXA la Hotărârea  C.G.M.B. nr. 215/26.11.2015 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 09/12.03.2015 

  

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Paraschiva Gherghel  

nr.7, sector 1 

Mansarda în suprafața utilă de  40,42 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 moștenitor și de vacanță succesorală nr.  

153/28.09.2015, respectiv cota indiviză de 15/24 din dreptul de proprietate  

asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Traian nr. 64, sector 3 şi  

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moștenitor și de vacanță succesorală nr.153/28.09.2015; 

Ţinând cont de prevederile: 

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

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 (2) şi art.123 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

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 moștenitor și de vacanță succesorală nr. 153/28.09.2015, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1.  

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

încheiat între Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti şi Administrația Fondului lmobiliar.  

Art.4 Administrația Fondului lmobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunul 

imobil prevăzut Ia art.1.  

Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, Administrația Fondului lmobiliar şi Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în 

fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante 
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şi acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele municipiului Bucureşti vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 216 

 

 

 

 

 

ANEXA la Hotărârea  C.G.M.B. nr. 216/2015 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 153/28.09.2015 

 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Traian nr. 64,  

sector 3 

Cota indiviză de 15/24 din terenul în suprafață 

de 205 mp şi construcția edificată pe acesta 
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• 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)  

Str.Fabrica de Cărămidă nr.5 (fost nr. 3), 

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5P, 5R, 5S, 5T, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

Luănd în considerare rapoartele Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr.136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1651/59/F/28048/11.11.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcția Urbanism:aviz de oportunitate nr.01/09.01.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcția Urbanism:aviz preliminar nr. 35/31.07.2014; 

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.57/15.09.2014; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 

Național a Municipiului Bucureşti: aviz nr.1281/S/21.10.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcția Urbanism:aviz tehnic de consultanță preliminară de 

circulație nr .32/11.02.2015 Categoria A2  „zonă urbană”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Romănă: aviz de principiu nr. 24794/525/24.10.2014;  

- Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: certificate de descărcare de 

sarcină arheologică nr. 1/06.02.2014, nr. 7/07.08.2014, nr.8/07.08.2014, nr. 9/07.08.2014, 

10/07.08.2014, nr. 12/07.08.2014, nr.13/07.08.2014, nr.11/07.08.2014 şi nr. 14/07.08.2014; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice: aviz nr.85.407/06.11.2014; 

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti: proces-verbal de recepție nr. 722/14.11.2013 

şi suport topografic/cadastral nr. 72828/13.11.2013; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.- aviz nr.1272515/17.10.2014; 

- Comisia tehnică de circulație: acord de principiu  nr.1260279/07.08.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

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

republicată; 

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

Urbanistic General, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

241/2011, Hotărârea C.G.M.B..nr. 232/2012; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

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 nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism „P.U.Z. - Str. Fabrica de Cărămidă nr. 5 (fost nr. 3), 

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5P, 5R, 5S, 5T, Sector 1, Bucureşti”, în conforrnitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 

12/23.04.2015, prezentat în anexa nr. 1, cu planşa de reglementări urbanistice vizată spre 

neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 şi cu Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa 

3. 

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică şi nu dă 

dreptul Ia construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecință şi este valabil 

până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

Bucureştiti şi direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2015 

Nr. 217 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI          

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                      

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE 

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee  ttiittlluurrii,,  

aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001155  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

 Văzând Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului României nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului bugetar în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 

27/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 109091/13.11.2015, transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, privind Decizia nr. 12535/12.11.2015 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti de repartizare a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sectoarele 1-6 ale Municipiului Bucureşti şi pentru 

Municipiul Bucureşti; 
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 Ţinând seama de  adresa nr. 421902/18.11.2015 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 16.11.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018 ; 

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

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

 

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 1.408.908,49 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.044.198,37 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 364.710,12 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.362.604,49 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.172.337,70 mii lei, conform anexei nr.1.1 

(1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.014.670,59 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 157.667,11 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii sunt în sumă de 26.370,73 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1) și sunt repartizate 

pe secţiuni, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.348,38 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.022,35 mii lei. 

 

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

1.408.908,49 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

        

 Bugetul local pe anul 2015 în sumă de 1.206.034,75 mii lei se majorează cu 8.407,55 

mii lei devenind 1.214.442,30 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.214.442,30 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.014.670,59 mii lei; 
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- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 199.771,71 mii lei. 

 

(2)       65.350,47 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-     Secţiunea de funcţionare este în sumă de 49.089,69 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 16.260,78 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

             (3)     24.298,70 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.641,00 mii lei; 

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

nr.1.2.1.2 (1.2.1.2.1);  

 

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

55.02, din care: 

          - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 27.800,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

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

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

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

nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

            (6)    33.269,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.439,00 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 12.830,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2);  

 

     (7)    414.658,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 -  Sectiunea de funcţionare este în sumă de 364.207,00 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 50.451,00 mii lei, rectificându-se conform 

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

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1); 

  

(8)    46.807,83 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

                  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.757,83 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 31.050,00 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); 

 

  (9)   122.051,71 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 108.307,63 mii lei; 
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       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 13.744,08 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3); 

 

            (10)    123.643,35 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 117.296,35 mii lei; 

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.347,00 mii lei, rectificându-se conform 

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

 

           (11)  178.517,39 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

               - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 121.343,92 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 57.173,47 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4 ; 1.2.1.10.5); 

 

           (12)   160.590,97 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 154.544,13 mii lei; 

      -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.046,84 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3); 

 

           (13)   20,00 mii lei pentru Combustibili si energie capitolul 81.02, din care :  

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

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 20,00 mii lei, nerectificându-se ; 

 

           (14)   14.712,88 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 11.619,04 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2); 

 

           (15)  2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care: 

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

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

  

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

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

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

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

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

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

deliberative, astfel:  

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

proprii  pe anul 2015 în sumă de 30.567,53 mii lei se majoreaza cu 2,60 mii lei devenind 30.570,13 

mii lei, conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

(1) 30.570,13 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.527,78 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.042,35 mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1; 

 

(2)       17.052,13 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

       -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.509,78 mii lei;  

                - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 542,35 mii lei, rectificându-se conform 

anexei 1.4.1.1 (1.4.1.1.1); 

 

(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, nerectificandu-se ; 

 

   (4)      10.668,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din 

care: 

             -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.168,00 mii lei; 

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

anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

de cheltuieli în anul curent; 

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

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

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

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

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

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

 

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

rectificǎ rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei 1.5, şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează:     

 

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

1.5.1, din care: 

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

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

 

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

anexei 1.5.1.1. (1.5.1.1.1). 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2015 în sumă de 56.231,49 mii lei  nu se 

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

 

(1)     56.231,49 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, din care: 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 56.231,49 mii lei; 

 

    (2)   56.231,49  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

   Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 362.408,09 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

-  197.469,71 mii lei – bugetul local; 

  -   107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

      -      1.042,35 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

      -          56.231,46 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

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

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

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

şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional 

Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi 

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       186 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/11.12.2014 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea 

programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe 

din Sectorul 1 al Municipiului București  

pentru perioada 2013 - 2014 

 

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

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

b), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În concordanță cu  prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  României nr. 

18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind 

aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în 

sarcina asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit 

multietajate; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente 

lucrărilor de intervenție la blocurile de locuinte de pe  raza administrativă a Sectorului 1 a 

Municipiului București; 

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

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de: 

a) expunerea de motive a Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa 

de inițiator; 

b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic împreună cu 

Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

c) Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

a Consiliului Local al Sectorului 1; 

Constatând necesitatea de a adauga noi blocuri de locuințe in cadrul programului local 

multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al 

Municipiului București; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTARĂȘTE: 

 

Art.1. Se  înlocuiește  Anexa  nr.1  a  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului  1 nr. 

218/11.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 

privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 – 2014, cu Anexa nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

218/11.12.2014 rămân nemodificate. 

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, se 

însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 

Municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului 

Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       187 

 Data:     26.11.2015 

 

  

http://www.primariasector1.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

H O T Ă RÂ R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014 pentru 

modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.235/ 08.11.2012  privind aprobarea 

contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile 

externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de 

Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București 

 

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

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

alin.(3), alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

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

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a 

atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de 

utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a  exercițiului bugetar și ale 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale Sectoarelor 1 – 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor 

interne și externe pentru investiții; 

 Ținând seama de dispozițiile Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  României nr. 

64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile 

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  României nr. 

18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 47/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea 

preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina 

asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind 

aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile 
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aferente lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a 

Municipiului București; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 pentru 

aprobarea programului multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București in perioada 2013-2014, cu modificarile si 

completările ulterioare 

 Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 161/20.10.2014 si nr. 

219/11.12.2014 pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a 

unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la 

Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind 

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București; 

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

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

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

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

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

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

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

 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la 

contracte sau convenții; 

Luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, 

în calitatea sa de inițiator; 

               b) raportul  de  specialitate  întocmit  de  către  Direcția  Management  Economic împreună 

cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

    c)  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  

a Consiliului Local al Sectorului 1; 

             d) oferta indicativă transmisă de către reprezentații Băncii Europene de Investiții înregistrată 

sub nr. 33476/07.11.2012. Banca Europeana de Investiţii a aprobat pentru Sectorul 1 al Municipiului 

Bucuresti o finantare externa rambursabila in suma totală de până la 136.500.000 Euro care va fi 

acordată prin încheierea mai multor contracte de finanţare distincte; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului 1:  

 1. nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 
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 2. nr. 237/22.11.2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de 

investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 3. nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 4. nr. 87/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.   

229/31.10.2012  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenți  unor obiective  de  

investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1, 

 5. nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 6. nr. 88/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.   

231/08.11.2012  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenți  unor obiective  de  

investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1, 

 7. nr. 126/28.08.2014 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de 

investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 8. nr. 39/26.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective  

de  investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1, 

 9. nr. 93/29.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective  

de  investiții  din  cadrul  programului  de  reabilitare  termică  a  imobilelor  din Sectorul 1; 

 10. nr. 56/27.03.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective 

de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. - Se  înlocuiește  Anexa  1  a  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Sectorului  1 nr. 

219/11.12.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.235/ 08.11.2012  

privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări 

rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca 

Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014, 

rămân nemodificate.  

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și se 

însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al 

municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului 

municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       188 

 Data:     26.11.2015 

 

  

http://www.primariasector1.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în  

Consiliile de Administrație ale Spitalelor Publice aflate în administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 1 

 

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

raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Ţinând seama de dispozițiile art. 187, alin. (2), lit. “b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Anexa 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 529/2010 pentru aprobarea 

menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au 

desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine 

managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria 

Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 

managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din 

administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în 

administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.191/30.08.2010 și 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 226/29.10.2010; 

În temeiul art. 45 alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art. 80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.”b” 

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

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de 

Administrație ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform 

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

 

Art. 2. - Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate în anexă şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        189 

 Data:     26.11.2015  

 

  



78 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii    

aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11    

  

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

Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

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

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

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

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

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

cheltuielilor publice cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;   

            Ȋn 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 Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si funcţionare 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1, îşi păstrează valabilitatea.  

 

Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

               (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       190 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  

ffuunnccţţiioonnaarree  aallee    DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11    

  

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, Raportul de 

specialitate întocmit de către 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; 

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

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea nr. 5/10.11.2015 a Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

Ținând seama de avizul nr. 45338/2015 eliberat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

asupra funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81 alin.(2), lit.e), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

               (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        191 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării Proiectului  “Centrul de Plasament Viaţă şi 

Lumină”,  derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând  Decizia nr. 407/08.05.2014 emisă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice privind acreditarea furnizorului de servicii sociale “Viaţă şi Lumină” şi 

Certificatul de Acreditare Seria AF, nr. 000445/08.05.2014; 

 Luând în considerare solicitarea Fundaţiei Viaţă şi Lumină, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 51864/05.11.2015; 

  Având în vedere Proiectul Convenţiei de Colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Fundaţia Viaţă şi Lumină; 

 Ţinând seama de Raportul de activitate întocmit de Fundația Viață și Lumină; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă continuarea implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”,  

derulat  în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele 

şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de colaborare  menţionată în cuprinsul art. 1. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       192 

 Data:     26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

îînn  ssccooppuull  aacchhiittăărriiii  ccoonnttrraavvaalloorriiii  cchhiirriieeii,,  ppeennttrruu  ddooaammnnaa  AAvvăăddaanneeii  CCllaauuddiiaa  LLuuiizzii,,    

  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  ssoocciiaallee  

  

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

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

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitățile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea înregistrată sub nr. 46525/07.10.2015 formulată de către doamna Avădanei 

Claudia Luizi referitoare la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, a unui 

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

chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale. 

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

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

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  doamna Avădanei Claudia Luizi  vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       193 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială  

și Protecția Copilului Sector 1 din România și Consiliul Național pentru  

Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din Republica Moldova 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București Precum și 

Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

București; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011- Legea asistenței sociale; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de 

cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012; 

 Luând în considerare și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificări și completări; 

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

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Protocolul de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 din România și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și 

Capacității de Muncă din Republica Moldova, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

 Art.2. Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 din România să semneze Protocolul de Colaborare menționat la art. 1.  
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din România, directorul general 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din România, Consiliul Național 

pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din Republica Moldova vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        194 

 Data:     26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să împuternicească  

Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea stabilirii unei  taxe speciale în domeniul stării civile  

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1; 

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

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

1; 

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

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

 În raport de prevederile art. 282  alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006  privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de precizările Legii nr.119/1996 cu privire  la actele de stare civilă, republicată 

(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1), alin.(2) lit.d coroborat cu alin.(3) 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 solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local al 

Sectorului 1 să stabilească o taxă specială  în domeniul stării civile pentru oficierea căsătoriilor în 

zilele de sâmbătă. 

 

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a 

Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        195 

 Data:     26.11.2015  

 

 

  



90 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  

sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

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

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

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

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

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

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

ulterioare; 

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

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

anul 2015-2016; 

 Luând act de adresa Grădiniţei Butterfly II nr. 792/01.10.2015 înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu nr. 29516/01.10.2015 prin care solicită modificarea denumirii unităţii de învăţământ în 

sensul că unitatea şcolară este „Grădiniţa cu program prelungit Butterfly II” şi nu „Grădiniţa cu 

program prelungit Butterfly”; 

 Luând în considerare adresa Asociaţiei Waldorf Educaţie pentru Libertate nr. /17.09.2015 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 29764/05.10.2015 prin care solicită includerea în 

reţeaua unităţilor de învăţământ privat a Grădiniţei „Cristophori International”, începând cu anul şcolar 

2015-2016; 

 Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/2386/29516/2443/29764/14.10.2015 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti înregistrată cu nr. 24169/14.10.2015; 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular 

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

adresa nr. 24169/29.10.2015 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 în data de 06.11.2015; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.I. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 se modifică 

şi se completează potrivit Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri de consiliu. 

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

rămân nemodificate. 

Art.III. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        196 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

    ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  nnrr..  116666//2222..1100..22001155  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    

ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  ccoommooddaatt  ppeennttrruu  ssppaaţţiiuull  ssiittuuaatt  îînn  ssttrr..  SSoovveejjaa  nnrr..  6688  SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeşşttii,,  

aappaarrţţiinnâânndd  AAssoocciiaaţţiieeii  „„SSff..  CCaappiittaanniioo  şşii  GGeerroozzaa””  nneecceessaarr  ppeennttrruu  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  ggrrăăddiinniiţţeeii  LLiicceeuulluuii  

GGrreeccoo--CCaattoolliicc    „„TTiimmootteeii    CCiippaarriiuu””  

 

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

raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii Educatiei naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 

S.M./17317/P/06.11.2015, înregistrată la Registratura Genreală a Sectorului 1 al Municipiului 

București cu nr. 1645/10.11.2015 și direcționată la A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1, înregistrată sub nr. 

17248/12.11.2015; 

 Ţinând seama de dispoziţiile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 166/22.10.2015 privind 

aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul situat în str. Soveja nr. 68, Sector 1, 

București, aparținând Asociației “SF. Capitanio și Geroza“, necesar pentru funcționarea grădiniței 

Liceului Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, care va avea următorul cuprins:  
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“Art. 2. – Spațiul descris la art. 1 va fi utilizat de către comodatar pentru funcționarea 

Gradiniței de copii din cadrul Liceului Greco – Catolic “Timotei Cipariu”.” 

  

 Art.II. Se aprobă începând cu data prezentei Hotărâri înlocuirea Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 166/22.10.2015 cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 166/22.10.2015 privind aprobarea 

încheierii contractului de comodat pentru spațiul situat în str. Soveja nr. 68, Sector 1, București, 

aparținând Asociației “SF. Capitanio și Geroza“, necesar pentru funcționarea grădiniței Liceului 

Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, rămân neschimbate.  

 

 Art.IV. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Greco – Catolic “Timotei Cipariu” şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        197 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..115599//2255..0099..22001144  pprriivviinndd  

nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  CCoonnssiilliiiillee  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee    şşii  îînn  

CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  

sseeccttoorruull  11,,  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  îînn  sseennssuull  îînnllooccuuiirriiii  ddoommnnuulluuii  RRăăzzvvaann  IIoorrddaann    

 

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

 Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ţinând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.4925/2005;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.207/11.12.2014 pentru 

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

anul 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în 

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 

1, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr.3533/12.08.2015 prin care domnului 

Răzvan Mihai Iordan îi încetează contractul individual de muncă cu Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti, prin acordul părţilor; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a și art.115, alin. (1) lit.b)  din Legea 

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

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art.I. Se modifică poziția 52  a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.173/05.09.2012, după cum urmează: 

 

 Poziția 52: Se înlocuiește domnul Răzvan Iordan cu domnul Constantin Bortă în 

Consiliul de Administraţie  şi în Comisia  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Colegiul 

Naţional „Aurel Vlaicu”. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012, cu 

modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate. 

 

 Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoana nominalizată la art.1  și Serviciul Secretariat General, 

Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        198 

 Data:     26.11.2015  

 

  



96 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care înlocuieşte domnul Petrică Marius Ionescu din calitatea de reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaţilor a  

S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate al Direcţiei 

Juridice; 

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

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

Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/2003 privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale „TOTAL CET GRIRO” S.R.L., precum şi de aprobare a actului constitutiv, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 515/19.12.2008 prin care se 

înlocuieşte doamna Adriana Larisa Antipa din funcţia de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 

1 în Adunarea generală a Asociaţilor a S.C. CET GRIVIŢA S.R.L., cu domnul Petrică Marius Ionescu, 

Şef Serviciu Eficienţă Energetică, Mediu şi Servicii Publice de Salubrizare;  

 Luând act de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 4593/16.10.2015 privind suspendarea de 

drept a raportului de serviciu al domnului Ionescu Petrică Marius; 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Pe perioada suspendării de drept a domnului Petrică Marius Ionescu, atribuţiile acestuia 

rezultând din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a 

Asociaţilor S.C. Cet Griviţa S.R.L. vor fi exercitate de către doamna Sanda Teodorescu, Şef Serviciu 

Autorizaţii, Lucrări Edilitare, Infrastructură, Dezvoltare Durabilă.   
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 Art.2. Demersurile necesare în vederea modificării la Registrul Comerţului a actului constitutiv 

vor fi efectuate de către S.C. CET GRIVIŢA S.R.L. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, S.C. CET GRIVIŢA S.R.L., doamna Sanda Teodorescu şi Serviciul 

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

 

 Art.4. Prezenta hotărâre este redactată în 2 (două) exemplare originale, unul fiind necesar la 

Registrul Comerţului. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       199 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI           

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                       

            

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddaalliittăățțiiii  ddee  ssttiinnggeerree  aa  ddeebbiitteelloorr  șșii  ppeennaalliittăățțiilloorr  ppee  ccaarree  cchhiirriiaașșiiii  

  iimmoobbiilluulluuii  ddiinn  ssttrraaddaa  MMuunnțțiiii  TTaattrraa  nnrr..  1188--2200,,  sseeccttoorr  11  llee  aauu  ffaațțăă  ddee  

SSeeccttoorruull  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  

 

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

întocmit de către Direcția Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 

1; 

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

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

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

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

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

 În temeiul prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată (r4), cu modificările 

și completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 293/25.06.2009 privind 

reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în Str. Munţii 

Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii; 

 Văzând Raportul de Verificare și Control nr. T96/25.09.2015, întocmit de către Biroul Audit 

Intern, având ca obiectiv principal verificarea neregulilor sesizate la imobilul din str. Munții Tatra nr. 

18-20, sector 1, 

 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. (1) Se aprobă ordinea de stingere a debitelor, respectiv utilități, chirie și penalitățile 

aferente neachitării la timp a acestora pe care chiriașii imobilului din strada Munții Tatra nr. 18-20, 

sector 1 le au față de Sectorul 1 al Municipiului București, după cum urmează: se achită debitul cu 

penalitățile aferente până la data plații, în ordine lunară, cronologică. 

             (2) Firma de administrare nu va încasa doar debitul fără a încasa și penalitățile 

aferente acestui debit.  
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Art.2.  (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic şi Direcţia Utilități Publice 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

               (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        200 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  aarrtt..  77  şşii  aarrtt..  1122  ddiinn  RReegguullaammeennttuull  pprriivviinndd  ddeessffăăşşuurraarreeaa  

aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  aalliimmeennttaaţţiiee  ppuubblliiccăă  ppee  rraazzaa  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  aapprroobbaatt  pprriinn  

HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    nnrr..  118811//2288..1111..22001133  mmooddiiffiiccaattăă  şşii  ccoommpplleettaattăă  pprriinn    

HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11      nnrr..  4444//2266..0022..22001155  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice şi expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere: 

 Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

observarea dispoziţiilor art. 1, art. 15 alin. (1) lit. b), art. 17 – 17
2
 care reglementează procedura de 

autorizare a funcţionării persoanelor juridice pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, remarcând dispoziţiile art. 4 lit. h), i) şi p) privind definiţiile 

exerciţiului comercial, a serviciilor de piaţă şi a comerţului în zone publice, art. 5  alin. (1) privind 

autorizarea comercianţilor care desfăşoară un exerciţiu comercial şi art. 6-7 privind, în speţă, acordul 

primarului sectorului Municipiului București pentru exercitarea comerţului în zone publice; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care conține 

reglementările în vigoare privind autorizarea funcţionării persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 

individuale şi întreprinderilor familiale, eliberate în baza declaraţiei pe propria răspundere; 

 Hotărârea de Guvern nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice, în cadrul căreia art. 2 şi 3 reglementează obligaţia de 

depunere a unei declaraţii pe propria răspundere pentru obţinerea, în speță, de la primarul sectorului 

Municipiului Bucureşti a autorizaţiei de funcţionare; 



101 

 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 181/28.11.2013 

privind aprobarea regulamentului privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 

181/28.11.2013 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

44/26.02.2015; 

 Dată fiind situaţia de urgenţă creată de incidentul de la Clubul Colectiv şi faţă de multitudinea de 

cereri de autorizare înaintate ulterior către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti de agenţii economici 

care îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 1. 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. – Art. 7 din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se completează cu pct. 15 care va avea următorul cuprins: 

“15. avizele/autorizaţiile/acordurile impuse de legislaţia în vigoare, respectiv: 

a) Autorizaţie de securitate la incendiu şi planul de intervenţie/ Adresă emisă de autoritatea 

competentă din care să rezulte că spaţiul nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu; 

b) Autorizaţia de mediu/adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că 

agentul economic nu necesită autorizaţie de mediu; 

c) Documentul de înregistrare sanitară veterinară/ Adresă emisă de autoritatea competentă 

din care să rezulte că agentul economic nu trebuie să deţină documentul de înregistrare sanitară 

veterinară; 

d) Autorizaţia sanitară de funcţionare/ Adresă emisă de autoritatea competentă din care să 

rezulte că agentul economic nu trebuie să deţină Autorizaţia sanitară de funcţionare”. 

Art. II. - Art. 12 alin. (3) din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(3) Reautorizarea se va acorda în baza copiei autorizaţiei anterioare, a chitanţei de plată 

anticipată a taxei şi a avizelor/autorizaţiilor/acordurilor impuse de legislaţia în vigoare, prevăzute la 

art. 7 pct. 15 din prezentul Regulament, depuse în copie. În funcţie de caz pot fi solicitate alte 

documente pentru soluţionarea dosarului respectiv (ex. Contract de salubrizare valabil, acte 

actualizate de deţinere a spaţiului, planuri cadastrale, acorduri în cazul proprietarilor noi, etc.)”. 

Art. III. - Se aprobă formularele tip – Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Regulamentul privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

Art. IV. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        201 

 Data:     26.11.2015  

  



103 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, 

burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat  Sector 1 pentru semestrul al I 

al anului școlar 2015 -2016 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5576/07 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07 martie 2012; 

În baza situației centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a datelor 

transmise de către toate unitățile de învățământ; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 10.827 burse (de merit, de performanță, de 

studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat Sector 1, București  pentru semestrul I din anul școlar 2015 -2016.  
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 Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse (de merit, de performanță, de studiu și de ajutor social) 

pentru anul școlar 2015 - 2016, în sumă de 100 lei/ luna/ elev. 

 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe   vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       202 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 

speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de masă 

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

 Potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor 

minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi 

special integrat; 

 Conform art. 26 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru 

copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; 

 În baza situației centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul 

A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ; 

 În temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
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 Art.1. Se aprobă acordarea alocației zilnice de hrană pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de masă aflate în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, pe grupe de vârstă, în cuantumul stabilit în H.G. nr. 

904/2014 și se acordă începând cu anul 2015. 

 

 Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local, începând cu anul 2015, a sumelor necesare pentru 

asigurarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar speciale și de masă aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, pe grupe de vârstă, în cuantumul stabilit în Hotărârea Guvernului 

României nr. 904/2014. 

 

  Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 1 ale căror cursuri sunt frecventate de copiii/elevii/tinerii cu cernțe educaționale 

speciale şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        203 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

  

Având în vedere : 

            - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

            - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

            - Raportul nr.18/2015 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local 

al sectorului 1, avizele nr.13/2/15.10.2015, nr.13/6/15.10.2015, nr.13/7/15.10.2015,  a Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării 

urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

             Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

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

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

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului pentru aprobarea 

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 

teritoriului: 

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

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

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine  3 poziţii.   

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

 

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       204 

 Data:     26.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/22.10.2015 pentru 

rezilierea contractelor de închiriere nr.2342/18.09.2012, nr.2343/18.09.2012, nr.2344/18.09.2012 

și nr.2692/01.11.2012 încheiate cu SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL pentru spațiile 

situate în Piața Amzei nr.13, sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice;  

 Luând în considerare plângerea prealabila a SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL, 

înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr. 35547/19.11.2015, prin care solicită revocarea în parte a 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/22.10.2015;      

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

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

 Ținând seama de prevederile art. 1, alin. (6) din  Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completarile ulterioare; 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.178/2015  se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2015, rezilierea contractelor de închiriere nr. 

2342/18.09.2012, nr. 2343/18.09.2012, nr. 2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012,  încheiate pentru 

spațiile comerciale situate în Piața Amzei nr.13 pentru o perioadă de 5 (cinci) ani începând cu data de 

18.09.2012 și respectiv 01.11.2012.” 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.178/2015  rămân 

nemodificate. 

 

 Art.III. (1). Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice vor a 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
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                       (2). Serviciul Secretariat General, Audiențe va sigura comunicarea prezentei Primarului 

Sectorului 1, compartimentelor de specialitate menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului 

Municipiului București. 

 

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

data de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        205 

 Data:     26.11.2015 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

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

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

locale din data de  10.06.2012; 

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

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

Legea nr.673/2002; 

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

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

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

148/27.08.2015.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

Articol unic: (1) Se  alege domnul consilier Adrian Tănăsescu preşedinte de şedinţă al 

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

data prezentei hotărâri. 

                 (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:   206 

 Data: 26.11.2015 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de 

aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter  

normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu 

caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 47743/29.07.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 

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

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

 - Amendamentul formulat de dna consilier local Şufer Mioara la şedinţa ordinară a Consiliului 

Local Sector 2 din data de 09.11.2015, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal de şedinţă;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ; 

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

completările ulterioare ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 130/2011 privind procedura 

publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti şi modalitatea de 

difuzare a acestuia. 

 

 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; 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la 

cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor 

administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei , ce conţine 8 

file  şi face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 143/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a 

proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale 

ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei 

Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

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

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 

LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.85 

Bucureşti,09.11.2015  

 

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

 

 

 

 

   

 

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

09.11.2015  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

../My%20Documents/Downloads/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 rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 70789/04.11.2015 şi Raportul nr.72082/09.11.2015, întocmite de Direcţia 

Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobate de 

ordonatorul principal de credite  - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 

4087/09.11.2015; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat  pe anul 2015, cu modificările  şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2015, pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014, 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2015; 

 - Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 41/2015, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 

 - Ordin M.D.R.A.P. nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului M.D.R.A.P. nr. 496/2015 privind 

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

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

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

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

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 

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

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

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015  se rectifică şi se  

stabileşte conform anexei 1: 

 - venituri  la suma de 937.927  mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare - 726.255 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare - 211.672 mii lei (din care 186.995 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - cheltuieli la suma de 1.188.918  mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  726.255 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  462.663  mii lei 

 - deficit secţiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanţat din excedentul anului 2014, utilizat 

conform prevederilor din H.C.L.S.2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe 

anul 2015. 

 

 Art. 2 Se aprobã cheltuielile rectificate ale bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, 

paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1; - 2.62; la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015,  conform 

anexelor nr.  3; 3.1. – 3.6  astfel: 

 - Total venituri  în sumă de 42.924 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  –  39.214 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare  - 3.710 mii lei (din care 233 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 42.924 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare        -  39.214 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare         -  3.710 mii lei; 

 

 Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2015,  conform anexelor nr.  

4; 4.1. – 4.3 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.179 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 6 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti .   

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.86 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09.11.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 159875/21.09.2015 a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 67116/20.10.2015 al Direcției Management Resurse Umane, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

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

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

 - Avizul Agenției Naționale a Funcţionarilor Publici nr. 36003/2015, cu privire la stabilirea 

funcţiilor publice din cadrul Direcției Venituri Buget Local Sector 2; 

 - Referatul nr. 38365/23.06.2015 privind ocuparea cu personal şi înfiinţarea de noi posturi în 

cadrul Direcției Venituri Buget Local Sector 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru 

completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar; 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 137/2013 privind aprobarea Organigramei si a 

Statului de funcții pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2. 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de Organizare și 

Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 3.  

             (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local 

Sector 2 va fi de 130, din care 10 posturi de conducere şi 120 posturi de execuție. 

            (3) Anexele nr. 1 - 3 conțin un număr de 50 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin atribuțiile ce ii revin, 

poate transforma în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în statul de funcţii, fără majorarea 

numărului de posturi prevăzute în organigrama din anexa nr. 1. 

 

 Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/2014 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția 

Venituri Buget Local Sector 2, își încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al 

Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
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 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

SANDU EMIL  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.87 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și 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 stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi,  

centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi  

sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului  

şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat 

în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de 

servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea 

copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 69450/28.10.2015, precum şi Nota de Fundamentare nr. 

69451/28.10.2015 prezentate de Direcția Generala de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 68946/27.10.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apararea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi 

special integrat; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si 

promovarea drepturilor copilului; 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă costul mediu anual pe anul 2015 pentru un copil care beneficiază de protecţie 

în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de 

servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea 

copilului și la asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce conține o filă şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Costul mediu anual, aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, locale 

şi municipale care au copii protejaţi în sistemul de protecție al Sectorului 2. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.88 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 2 în „Comisia pentru  

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar” 

 

 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, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local Sector 2 în „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.  67391/21.10.2015 prezentat de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 65919/15.10.2015 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

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

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota nr. 64907/08.10.2015 întocmită de Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală 

şi aprobată de Primarul Sectorului 2. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 96 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Art. 11 alin. (1) alin. (4) lit. e) şi alin. (9) şi art. 12 din O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 

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

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 2 în 

„Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar” din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce conţine un  număr de 5 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Persoanele desemnate în anexă vor avea atribuţiile prevăzute la art. 12 din  O.U.G nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

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

           (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.89 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 2 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii normei de hrană 

personalului Poliţiei Locale Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 68240/23.10.2015 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale 

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

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 63979/15.10.2015 întocmit de Direcţia Management Resurse 

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

 - Raportul de specialitate nr. 69052/27.10.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

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

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

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

cheltuielilor publice; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

 - Hotărârea Guvernului  nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a 

drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi 

Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi 

prevenirea criminalităţii stradale; 

 - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 496/2015 privind 

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2008 privind acordarea normei de hrană 

personalului Poliţiei Comunitare Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 54/2012; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 170/2009 privind alocarea de la bugetul local a 

sumelor necesare pentru acordarea normei de hrană Poliţiei Comunitare Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare 

Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 53/2014. 

 

 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 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă actualizarea valorii financiare a normei de hrană pentru personalul Poliţiei 

Locale Sector 2, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

           (2) Valorile financiare nominale zilnice ale normelor de hrană se stabilesc şi se 

actualizează prin ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

          (3) Anexa conţine 1 filă şi face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Sumele de bani prevăzute la art. 1 alin. (1) se vor acorda numai după aprobarea 

acestora prin bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru Poliţia Locală Sector 2, 

cu respectarea încadrării în creditele bugetare aprobate anual cu această destinaţie. 
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 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor 

întreprinde toate demersurile privind alocarea şi aprobarea sumelor necesare în bugetul general al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2008 privind acordarea 

normei de hrană personalului Poliţiei Comunitare Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 54/2012, se actualizează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.90 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

09.11.2015  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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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 ordinii de prioritate pe anul 2015 a cererilor 

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată 

 

 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, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2015 

a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66643/19.10.2015 întocmit de Comisia de inventariere şi 

identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 1384/13.11.2003, astfel cum a fost modificată si completată prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2  nr. 3368/24.11.2014; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea normelor 

metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti a unor  terenuri situate pe raza 

Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003; 

 - Art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea 

unor criterii suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor conform dispoziţiilor Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

 

 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, 

republicată, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 11 de poziții și face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

 Art. 2 Solicitanţii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2015 până la data de 30 mai, 

indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaţia acestora, nu au fost incluşi în listele de 

priorităţi. 

  

 Art. 3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere 

şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a 

Consiliului Local Sector 2, solicitanţii având obligaţia să reactualizeze dosarele anual până la data de 

30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaţia acestora. 

           (2)  Solicitanţii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în 

listele de priorităţi pe anul respectiv. 

  

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

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

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.91 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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



130 

 

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 Strategiei locale în domeniul asistenței sociale 

pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de 

acțiune pentru perioada 2015-2020 

 

 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, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale în domeniul 

asistenței sociale pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiune pentru perioada 2015-

2020;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 68621/26.10.2015, precum şi Nota de fundamentare nr. 

68624/26.10.2015 ale Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apararea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru 

prevenirea şi combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013 - 2017 şi a Planului 

operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului 

violenței în familie pentru perioada 2013 - 2017; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale 

împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 - 2016, a Planului naţional de acţiune 2012 - 

2014 şi a Planului naţional de acţiune 2015 - 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale 

împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 - 2016; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 

2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale 

antidrog 2013-2020; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru 

implementarea Strategiei naţionale; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 1076/2014 privind aprobarea Strategiei privind o mai bună 

reglementare 2014-2020; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020  şi a Planului operaţional 

pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 

perioada 2014-2020; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în 

domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 - 2017 şi a Planului general 

de acţiuni pe perioada 2014 - 2017 pentru implementarea Strategiei; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale privind 

incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 24/2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale în 

domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru 

promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–2020 şi a  Planului strategic 

de acţiuni pentru perioada 2015-2020; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Naţionale de 

incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rrome pentru perioada 2015 - 2020; 

 - 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; 

 - Strategia Naţională HIV-SIDA 2011-2015; 

 - Strategia integrată pentru dezvoltarea resurselor umane 2009-2020; 

 - Acordul de Parteneriat 2014-2020; 

 - Strategia Europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 - Strategia Europa 2020; 

 - Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 2 nr. 2/20.01.2015 privind avizarea Strategiei locale în domeniul asistenței sociale pentru 

perioada 2015-2020 a D.G.A.S.P.C. Sector 2; 

 

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

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Strategia locală în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2015-2020, 

conform anexei nr. 1 ce conţine un număr de 40 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă Planul strategic de acţiune pentru perioada 2015–2020, ca parte integrantă a 

Strategiei locale în domeniul  asistenţei sociale, pentru perioada 2015-2020, conform anexei nr. 2 ce 

conţine un număr 7 de file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

           (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.92 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru  

obiectivele de investiții „Reparații capitale sistem rutier - 13 străzi din Sectorul 2 al  

Municipiului București” 

 

 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, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „Reparații capitale sistem rutier - 13 străzi din 

Sectorul 2 al Municipiului București”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 10637/13.10.2015 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

Sector 2; 

 - 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 data de 02.11.2015 a 

Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei 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 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizele generale pentru obiectivele de 

investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „Reparații capitale sistem rutier 13 străzi 

din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexelor nr. 1 și 2.  

            (2)  Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 16 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

            (3) Valoarea totală a lucrărilor de „Reparații capitale sistem rutier 13 străzi din Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti” este de 4.483.414,88 lei fără TVA din care C+M 3.914.985,91 lei fără TVA. 

 

 Art. 2  Se aprobă realizarea proiectelor „Reparații capitale sistem rutier 13 străzi din Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti”, obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art. 3  (1) Lucrările de amenajare Reparații capitale sistem rutier 13 străzi din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti, cuprinse în anexele nr. 1 - 2, vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi 

economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

             (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza 

cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. 

             (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 

competenta încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.93 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de selecţie a persoanei juridice de utilitate publică, în  

vederea utilizării unui teren de sport de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de selecţie a 

persoanei juridice de utilitate publică, în vederea utilizării unui teren de sport de pe raza Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 70214/02.11.2015, întocmit de către 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 de specialitate nr. 53320/21.08.2015, prezentat de către Direcţia Urbanism, 

Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 70459/03.11.2015, prezentat de către Direcţia Juridică, Legislație, 

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

Bucureşti; 

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

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

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare ;  

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

ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la fundaţii şi asociaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi k) şi art. 124 din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă modalitatea de selecție a persoanei juridice de utilitate publică, astfel cum 

este definită în O.G. nr. 26/2000 cu privire la fundaţii şi asociaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea utitilizării  terenului de sport, cu destinaţia “tenis de câmp”, situat în Parcul 

Morarilor, Sector 2, Bucureşti, realizat în condiţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

108/28.11.2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public 

Sector 2 și SC Dedeman SRL, conform Documentaţiei de selecție prevăzute în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

           (2) Terenul menţionat la alineatul (1) se identifică conform anexelor nr. 2 şi nr. 3. 

           (3) Anexele nr. 1-3 conţin 7 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența 

de organizare a procedurii de selecție a persoanei juridice de utilitate publică, conform Documentaţiei 

de selecție menţionată în anexa nr. 1, în vederea reglementării modalităţii de atribuire ulterioare a 

terenului, ce urmează a fi supusă spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.94 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.71/2015 privind aprobarea  

actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din  

cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 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, 09.11.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr.71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de 

investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 70470/03.11.2015 întocmit de către  Direcţia Achiziţii şi Contracte 

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

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

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 44  alin.  (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Art. 4 şi art. 19 lit. a) din O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice  a 

blocurilor de locuinţe,  aprobată prin Legea nr.158/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată  prin Legea nr. 

337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 5 din Anexa 4 la H.G. 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 obiectivele de investiţii şi lucrări de investiţii; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi 

al ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţă. 
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 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 

 

 Art. I Poziţiile  8 - 15 din Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2  nr.71/2015, privind aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului 

de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, se 

modifică şi se completează potrivit anexei, ce conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 71/2015, privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere 

a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 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, 

 

SANDU EMIL  

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.95 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru 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 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015 

 

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

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

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015; 

 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 și 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 5160/29.10.2015 întocmită de Direcția 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. 70985./04.11.2015 întocmită de Direcția Juridică, Legislație, 

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

Municipiului Bucureşti; 

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

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

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 
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 - Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 

pentru copii şi adolescenţi; 

 - Ordinul ministrului sănătății nr. 1955/1995 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 și 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, astfel cum a fost modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 79/2002; 

 - 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, astfel cum a fost modificată şi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014 și 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015; 

 

 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 

 

 Art. I Anexele I și II la 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 București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2014 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015, se 

înlocuiesc cu anexele I și II ce conține un număr de 41 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 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 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015, 

rămân aplicabile. 

 

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

             (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

EMIL SANDU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 

 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.96 

Bucureşti, 09.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

09.11.2015   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea unui consilier local pentru exercitarea temporară a  

atribuţiilor viceprimarului Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Luând în considerare demisia din funcţia de primar al sectorului 4 a domnului Cristian Victor 

Popescu-Piedone, înregistrată la Registratura Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti sub nr. 

41330/04.11.2015; 

 Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 588/10.11.2015 privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti al 

domnului Cristian Victor Popescu-Piedone; 

 Ţinând cont de procesul verbal al Comisiei de validare;  

 Având în vedere prevederile art.11 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 57 alin. (3) şi alin. (7), coroborat cu art. 72 alin. (2) 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 deleagă domnul Ştefan SPIRIDON, consilier local, să exercite temporar atribuţiile 

viceprimarului Sectorului 4. 

 Art.2. Pe perioada exercitării mandatului domnul Ştefan Spiridon îşi păstrează statutul de 

consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, şi va primi o indemnizaţie 

lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar.  

 

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

data de 11.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.181/11.11.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

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

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia d-lui ZARĂ OVIDIU-DUMITRU înregistrată la Cabinet Secretar 

cu nr. 216/ 04.11.2015. 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 

221/17.11.2015; 

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

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

aleşilor locali, modificată şi completată;   

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului ZARĂ Ovidiu-Dumitru, precum şi vacantarea 

acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 182/26.11.2015 
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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 numirea d-nei Ţîrlea Anda Rodica, Director General al Direcţiei  

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 4,  în funcţia de  

Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate al Secretarului Sectorului 4, precum şi Dispoziţia cu 

nr.1364/11.11.2015 de numire temporară în funcţia publică de conducere a d-nei Anda Rodica Ţîrlea; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

coroborată cu prevederile art.4 din Hotărârea de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea și 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2), lit.n) din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Cu data prezentei, se numeşte în funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Sector 4, doamna Ţîrlea Anda Rodica - Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, până la revenirea pe post a titularului; 

 Art.2. Cu aceeaşi dată Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/30.04.2009 se modifică şi se 

completează în consecinţă. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4 precum şi d-na Ţîrlea Anda Rodica, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 183/26.11.2015 
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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 alocarea unui ajutor excepţional în cuantum de maxim 20.000 lei, 

 familiilor victimelor tragicului eveniment din Club Colectiv 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr 234485/20.11.2015, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.a) 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 acordarea unui ajutor financiar în cuantum maxim de 20.000 lei, familiilor 

celor decedaţi ori spitalizaţi cu ocazia tragicului eveniment de la Clubul Colectiv din data de 

30.10.2015 şi au domiciliul pe raza Sectorului 4. 

 Art.2. Persoanele beneficiare de prevederile art.1 vor primi recompensa o singură dată, 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri a Consiliului Local, pe baza metodologiei 

prezente în Anexa care face parte integrantă din această hotărâre. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 184/26.11.2015 
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                                                                                                          Anexă 

la H.C.L.S4 nr. 184/ 26 .11.2015 

 

Procedura de întocmire a dosarelor şi metodologia de acordare a  

ajutorului financiar în cuantum de maxim 20.000 lei, familiilor celor decedaţi ori  

spitalizaţi cu ocazia tragicului eveniment  

de la Club Colectiv din data de 30.10.2015 

 

 Scopul acordării ajutoarelor de urgenţă  este de susţinere financiară a familiilor celor decedaţi, 

cât şi a celor spitalizaţi în urma tragicului eveniment petrecut în data de 30.10.2015 în Clubul Colectiv 

situat în Str. Tăbăcarilor nr. 19, sector 4, şi de depăşire a situaţiei deosebite datorată tragicului 

eveniment. 

 

 1. Procedura de întocmire a dosarelor de aprobare a ajutoarelor de urgenţă 

 

 Condiţia obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească potenţialul beneficiar de ajutor de 

urgenţă, este ca familia a cărui membru este decedat sau spitalizat sa aiba domiciliul pe raza 

sectorului 4. 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 are obligaţia de a 

înregistra cererile. 

 Lucrători din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 vor întocmi dosarele de acordare a ajutoarele de 

urgenţă. 

 Pentru acordarea ajutoarelor, la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 4 se va întocmi o comisie formată 

din 3 persoane, numite prin dispoziţie a Directorului General. Comisia va analiza fiecare dosar şi va 

face propuneri Primarului sectorului 4 de aprobare a solicitării de acordare a ajutorului de urgenţă. 

 

 Dosarele vor conţine în mod obligatoriu: 

 a) cererea titularului - original; 

 b) actele membrilor din familie şi ale spitalizatului/decedatului; 

 c) referatul D.G.A.S.P.C. sector 4 în original, aprobat de către Primarul sectorului 4 trebuie să 

cuprindă următoarele: 

  -numele, prenumele, domiciliul, datele de identificare, componenţa familiei după caz;  

  -situaţia veniturilor proprii ale familiei sau persoanei singure; 

  -regimul juridic al locuinţei ; 

  -descrierea situaţiei pentru care se solicită ajutorul de urgenţă; 

   

 d) dispoziţia cu propunerile salariaţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 cu privire la cuantumul 

sumei ce urmează a fi acordată ca ajutor de urgenţă. 
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 2.Metodologia de aprobare a ajutoarelor de urgenţă  

 

 a) Pentru acordarea ajutorului de urgenţă solicitanţii vor depune o cerere la Registratura 

D.G.A.S.P.C. sector 4, însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenţa 

familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum şi de orice alte 

documente privind situaţia membrilor familiei. 

 Comisia confruntă datele înscrise în cereri cu actele doveditoare prezentate la dosar. 

 În baza hotărârilor primarului, repezentanţii D.G.A.S.P.C. sector 4 vor întocmi borderouri cu 

beneficiarii de ajutoare de urgenţă. 

 Pentru efectuarea plăţilor ajutorului de urgenţă în timp util, informează Serviciul Financiar-

Buget, cu privire la suma necesară plăţii. 

 Înaintează borderourile, Serviciului Financiar-Buget, pentru verificare şi plată. 

 Plata ajutoarelor se va efectua prin casieria direcţiei. 

 În situaţia în care Comisia hotăreşte respingerea solicitării de acordarea a ajutorului de 

urgenţă, D.G.A.S.P.C. sector 4 are obligaţia de a comunica solicitantului, în maxim 15 zile, motivele 

pentru care cererea sa nu se încadrează în criteriile stabilite prin prezenta hotărâre. 

 Dezbaterile din cadrul Comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de şedinţă, care va fi 

semnat de fiecare din membri. 

 În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau 

informaţii necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că persoana singură/familia nu 

îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă şi cererea este respinsă. 

 

 b) Solicitantul ajutorului de urgenţă va prezenta următoarele acte, după caz:  

 -copie B.I., carte de identitate sau carte de identitate provizorie a celui care va intra în posesia 

ajutorului financiar; 

 -copie certificat de deces; 

 -declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte gradul de rudenie cu persoana decedată 

ori spitalizată; 

 -acte medicale din care să rezulte traumele suferite în urma incidentului mai sus menţionat; 

 -dosar cu şină. 

 Persoanele nominalizate vor beneficia de acest ajutor financiar eşalonat în funcţie de nevoile 

urgente. 

 Cuantumul ajutorului va fi de maxim 20.000 lei/persoană, bani alocaţi din Bugetul Consiliului 

Local sector 4. 

 

 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 
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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 acordării unor ajutoare de urgenţă şi stabilirea procedurii de  

întocmire a dosarelor şi a metodologiei de aprobare a ajutoarelor de urgenţă sub  

formă de tichete sociale, cu ocazia Sfintei Sărbători de Crăciun - Naşterea  

Domnului pentru anul 2015 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 234490/20.11.2015 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4; 

 În baza reglemetărilor cuprinse în: 

 -art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată; 

 -art. 1 alin. 1 din H.G.R. nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

 -Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 -H.G.R. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 -Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

 -O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art 1. Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă, sub formă de tichete sociale, cu ocazia 

Sfintei Sărbători de Crăciun - Naşterea Domnului, anul 2015.  

 Art.2.Se aprobă procedura de întocmire a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgenţă sub 

formă de tichete sociale, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii deosebite, cu ocazia 

Sfintei Sărbători de Crăciun - Naşterea Domnului, anul 2015, conform Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 
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 Art.3. Se aprobă metodologia de aprobare a ajutoarelor de urgenţă sub formă de tichete 

sociale, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii deosebite, cu ocazia Sfintei Sărbători de 

Crăciun - Naşterea Domnului, anul 2015, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Anexele 1* - 5* fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 5. Secretarul sectorului 4, serviciile de specialitate împreună cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri, 

conform competenţelor legale. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 185/26.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind vacantarea unui loc în Consiliul Local al sectorului 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în Ordinul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 588/10.11.2015 privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti al 

domnului Cristian Victor Popescu-Piedone; 

 Văzând Referatul întocmit de Secretarul sectorului 4 nr. 226/24.11.2015; 

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

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

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată vacantarea locului de consilier local, al domnului 

Băluţă Daniel, din cadrul Consiliul Local al sectorului 4. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 186/26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă  

pentru închirierea unor locuinţe, familiilor sau persoanelor singure aflate în  

situaţii deosebite, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 235377 /  25 .11.2015 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4; 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, în funcție de dosarele 

primite de la Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti și de dosarele 

aprobate de către comisia de soluționare, va închiria spații de locuit pentru persoanele singure/familii 

aflate în situații deosebite, datorate lipsei locuinței; 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, va atribui locuințele prin 

contract de comodat conform Anexei 5; 

 În baza reglementărilor cuprinse în: 

 -art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată; 

 -art. 1 alin. 1 din H.G.R. nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

 -Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 -H.G.R. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 -Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

 -O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru închirierea unor locuinţe, în 

cuantumurile stabilite în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, familiilor sau persoanelor singure aflate în 

situaţii deosebite, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale. Se împuterniceşte Direcţia 
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Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, să procedeze prin rectificare bugetară 

la disponibilizarea sumelor necesare acestor ajutoare, și să negocieze cu proprietarii unor immobile 

cu  destinaţie locativă în vederea închirierii acestora pe o perioadă nedeterminată; 

 Art.2.Se aprobă procedura de întocmire a dosarelor şi metodologia de acordare a ajutoarelor 

de urgenţă pentru închirierea acestor locuinţe, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii 

deosebite, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărîre; 

 Art.3.De prevederile prezentei hotărâri pot beneficia familiile sau persoanele singure care se 

confruntă cu lipsa locuinţei aflate în evidenţa Serviciului Spaţiu Locativ din cadrul Sectorului 4 al 

Municipiului București sau aflate în evidența Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului sector 4; 

 Art. 4. Ajutoarele de urgenţă stabilite prin prezenta hotărâre se vor acorda în limita fondurilor 

aprobate şi alocate acestei destinaţii; 

 Art. 5. Anexele 1* - 5* fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 6. Secretarul sectorului 4, serviciile de specialitate împreună cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor legale. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 187/26.11.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora  

în anul şcolar 2015/2016 semestrul I 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 9482/25.11.2015, întocmit de Direcția Învățământ și 

Tineret Sector 4.  

 Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art.105 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, privind educaţia naţională, precum 

şi prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art.45 alin.(1) şi art.81 alin (2) lit.,,j’’ şi alin.(4) din 

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă pentru anul şcolar 2015 – 2016 semestrul I un număr de 4.885 burse 

şcolare, elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe 

teritoriul Sectorului 4, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 Art.2 – Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 4 şi Direcția Învățământ și Tineret Sector 4, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei conform competenţelor. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 188/26.11.2015 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind metodologia de acordare a granturilor pentru  

premierea unităţilor de învăţământ de stat cu rezultate deosebite  

în domeniul performanţelor şcolare 

 

Consiliul Local Sector 4 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum şi Referatul de 

Specialitate 9483/25.11.2015, întocmit de Direcția Învățământ și Tineret Sector 4.; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul art.107 alin.(2) şi (3)din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională; 

 În conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin. (1) şi art.81 alin.(2) lit.j şi alin. (4) din 

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

ulterioare. 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de 

învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare conform Anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2 – Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Învățământ și 

Tineret Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 189/26.11.2015 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 

 

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.6.2/6428/25.11.2015. 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.19 alin.(2) şi ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată ; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri și 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  539.021 mii lei  conform anexei nr.1. 

 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 

 - Formularul 11 –   Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe;  

 - Formularul 11/2 – Anexa nr.2.3 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 

venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 
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 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  539.021  mii lei 

 

- Anexa 3.1 - capitol bugetar 51.02  -Autorități publice 

   

- Anexa 3.1.1 - cap.51.02.01 -Autorități executive și legislative 

- Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D        - D.G.I.T.L. 

- Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03            -D.I.T. 

- Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P         - Primăria sector 4 

   

- Anexa 3.2 - capitol bugetar 54.02  -Alte servicii publice generale 

- Anexa 3.2.1 -cap. 54.02.10 -Direcţia Generală de Evidenţă a  Persoanelor 

   

- Anexa 3.3 - capitol bugetar 55.02 -Dobânzi 

   

- Anexa 3.4 - capitol bugetar 60.02 -Apărare 

- Anexa 3.4.1 -cap. 60.02.02 -Centrul Militar Zonal 

   

- Anexa 3.5 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională 

- Anexa 3.5.1 -cap. 61.02.03 - Ordine publică  

- Anexa 3.5.2 -cap. 60.02.03.04 - Direcţia Generală de Poliţie Locală 

- Anexa 3.5.3 -cap. 60.02.05 Protectie Civilă și Protecția Contra Incendiilor 

   

- Anexa 3.6 - capitol bugetar 65.02 -Învățământ 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 - unități școlare 

- Anexa 3.6.6 -cap. 65.02.03 US 2 - unități școlare 

- Anexa 3.6.7 -cap. 65.02.04 -D.I.T. 1 

- Anexa 3.6.8 -cap. 65.02 - D.I.T 

- Anexa 3.6.9 -cap. 65.02.04 - unități școlare 
- Anexa 3.6.10 -cap. 65.02.04. US 2 - unități școlare 
- Anexa 3.6.11 -cap. 65.10.05 US - Învățământ Postliceal 

- Anexa 3.6.12 -cap. 65.02.07.04 - D.I.T 

- Anexa 3.6.13 -cap. 65.02.07.04 US - unități școlare 
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- Anexa 3.6.14 -cap. 65.02.02 DIT - Învățământ secundar superior 

- Anexa 3.6.15 -cap. 65.07.04 DIT - Învățământ nedefinit (special) 

   

- Anexa 3.7 - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

-Anexa 3.7.1 -cap. 66.02.50.50 -Alte cheltuieli în domeniul sănătății 

   

- Anexa 3.8 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 3.8.1 -cap. 67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa 3.8.2 -cap. 67.02.03.30 - Centrul Cultural European N. Bălcescu 

- Anexa 3.8.3 -cap. 67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 3.8.4 -cap. 67.02.05.03 P -Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 

sportive şi de agrement PS 4 

- Anexa 3.8.5 -cap. 67.02.05. A - Direcţia Administrare Parcuri si Zone Agrement 

Sector 4 

   

- Anexa 3.9 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială   

- Anexa 3.9.1 -cap. 68.02.04.01 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

- Anexa 3.9.2 -cap. 68.02.12 Unităţi de asistenţă medico-sociale – Centrul 

medico-social Sf. Andrei 

- Anexa 3.9.3 -cap. 68.02.AS - Asistență socială 

- Anexa 3.9.4 -cap. 68.02.AS.06.01 - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 3.9.5 -cap. 68.02.11 - Creșe 

- Anexa 3.9.6 -cap. 68.02.AS.05.02 - Asistență Socială în caz de Invaliditate 

- Anexa 3.9.7 -cap. 68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale 

- Anexa 3.9.8 -cap. 68.02.15 - Ajutor social 

   

- 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 în domeniul locuințelor 

   

- Anexa 3.11 -capitol bugetar 74.02 - Protecția Mediului 

- Anexa 3.11.1 - cap.74.02.05 - Salubritate și gestiunea deșeurilor 

- Anexa 3.11.2 - cap.74.02.05.01 - Salubritate  

   

- Anexa 3.12 -capitol bugetar 84.02 - Transporturi 
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- 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 parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care: 

 

- Anexa 4.1  – cap.65.10  .-  Venituri  

- Anexa 4.1.1 – cap.65.10.03.01  - Învăţămant Preşcolar 

- Anexa 4.1.1.1 – cap.65.10.03.02  - Învăţămant primar 

- Anexa 4.2 – cap.65.10.04.01  - Învăţămant Secundar Inferior 

- Anexa 4.2.1 – cap.65.10.04.02  -Învăţămant Secundar Superior 

- Anexa 4.3 – cap.65.10.05 US  - Învăţămant Postliceal 

- Anexa 4.3.1 – cap.65.10.07.04  - Învăţămant Special 

   

- Anexa 4.4 – capitol bugetar 65.10  -Cheltuieli 

- Anexa 4.4.1 – cap.65.10.03.01  - Învăţămant Preşcolar 

- Anexa 4.4.2 – cap.65.10.10.03.02  - Învăţămant primar 

- Anexa 4.4.3 – cap.65.10.04.01  - Învăţămant Secundar Inferior 

- Anexa 4.4.4 – cap.65.10.04.02  - Învăţămant Secundar Superior 

- Anexa 4.4.5 – cap.65.10.05 US  - Învăţămant Postliceal 

-Anexa 4.4.6 – cap.65.10.07.04  -Învățământ special 

-Anexa 4.5 Autofinanțate parțial   

-Anexa 4.5.1 Centralizator ( inclusiv Administrația 
Piețelor  

 

 

 Art. 5. 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. 5.1  „Lista de investiţii Primăria Sector 4” 

- anexa nr. 5.2; 5.2.1 „Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Taxe și Impozite 

Locale” 

- anexa nr.  5.3 ; 5.3.1 „Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Poliţie Locală  

Sector 4; 

- anexa nr. 5.4; 5.4.1.; 5.4.2; 5.4.3; 

5.4.4; 5.4.5; 5.4.6 

Lista de investiţii a Direcţiei Învăţământ şi Tineret  Sector 4”; 

- anexa nr.  5.5; 5.5.1 „Lista de investiţii a Direcţiei Administrare Parcuri si Zone de 

Agrement  Sector 4”; 

-  anexa nr.  5.6; 5.6.1 „Lista de investiţii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului” 
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 Art. 6. Se aprobă creditele de angajament pe anul 2015 pentru Direcţia Învăţămant şi Tineret 

Sector 4 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 Anexa 6.1. - 65.02.03.01 Învăţămant preşcolar ; 65.02.04.01 Învăţămant secundar inferior. 

 

 Art. 7. Se aprobă virarea sumei de 5.000 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 

instituțiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local 

şi Documente Electorale. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 190/26.11.2015 
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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 

locuință D+P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-nei KEITA ILEANA, în suprafaţă de  

370,00mp., situat în str.DÂMBULUI nr.98, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic – Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţa D+P+2E+M,  pe un 

teren situat în str.Dâmbului nr.98. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 191/26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil locuință 2S+P+5E+6E retras, pe un teren proprietatea, d-lui IORDAN IONUȚ  

EDUARD, în suprafaţă de 430,68mp., situat în str. MĂRȚIȘOR nr. 17, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuinta 2S+P+5E+6E retras,  pe 

un teren situat în str.Mărţişor nr.17. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, 

în suprafaţă de 430,68mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 192/26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil locuințe colective S+P+4E  pe un teren proprietatea, SC BERSER SRL, în suprafaţă de 

9425,00mp., situat în str.DRUMUL BINELUI nr.9 lot 10/1, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuinţe colective S+P+4E,  pe un 

teren situat în str.Drumul Binelui nr.9 lot.10/1. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, 

în suprafaţă de 9425,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 193/26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil locuințe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea, SC BERSER SRL, în suprafaţă de 

9412,00mp., situat în str.DRUMUL BINELUI nr.9 lot 10/2, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective S+ P+4E,  pe un 

teren situat în str.Drumul Binelui nr.9 lot.10/2. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, 

în suprafaţă de 9412,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 194/26.11.2015 
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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 

locuințe colective P+5E,  pe un teren proprietatea  

SC SUDREZIDENŢIAL REAL ESTATE SRL, în suprafaţă de 2497,62mp., situat în  

str. DRUMUL CREȚEȘTILOR nr. 29-33, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective P+5E, pe un teren 

situat în Str.Drumul Crețeștilor nr.29-33. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, 

în suprafaţă de 2497,62mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 195/26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

ansamblu imobile locuințe colective S+P+4E,  pe un teren proprietatea 

SC EDILDANCONSTRUCT SRL, în suprafaţă de 9062,0mp., situat în str.DRUMUL JILAVEI  

nr.48 și 50-60, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu imobile locuinţe colective 

S+P+4E, pe un teren situat în Str.Drumul Jilavei  nr.48 şi 50-60 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 9062,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 196/26.11.2015 
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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 

imobile locuințe colective S+D+P+10Eduplex parțial, pe un teren proprietatea SC DAVINCI 

EDIFICE SRL, în suprafaţă de 7161,0mp., situat în str.POVESTEI nr.10, sector 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuinţe colective S+D+ P+10E 

duplex parțial, pe un teren situat în Str.Povestei nr.10. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, 

în suprafaţă de 7161,0mp.   

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 197/26.11.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

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

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

imobil locuințe colective S+P+3E, pe un teren proprietatea d-lui STROILESCU ADRIAN, în 

suprafaţă de 1011,0mp., situat în Intrarea TÂRGU FRUMOS 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil colective S+P+3E, pe un teren 

situat în Intrarea Târgu Frumos nr.13. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 1011,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 198/26.11.2015 
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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 locuințe P+3E+4E retras, pe un teren proprietatea d-lui STOICAN RADU, în suprafaţă  

de 546,0mp., situat în str. IONESCU FLOREA nr.32-LOT4 și 32C-LOT3, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe P+3E+4E retras, 

pe un teren situat în Str.Ionescu Florea nr.32 lot 4 și nr.32C lot.3. 

 

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

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 199/26.11.2015 
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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 

locuințe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea SC COMPREST GIM SRL, în suprafaţă  

de 2910,0mp., situat în str.LUICA nr.62-64, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe colective S+ P+4E, pe un teren 

situat în Str.Luica nr.62-64. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană 

juridică, în suprafaţă de 2910,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 200/26.11.2015 
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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 

locuințe colective S+P+4E retras, pe un teren proprietatea d-lui NEDELCU ANDREI MARIAN  

în suprafaţă de 558,0mp., situat în str. DAMBULUI nr. 119 și GHINDEI nr. 11, sector 4 

  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuinţe colective S+P+4E retras, pe un 

teren situat în Str.Dâmbului nr.119 și Ghindei nr.11. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 558,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 201/26.11.2015 

 

 



183 

 

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 

acces din exterior-închidere terasa(balcon), pe un teren proprietatea SC DANYMAR COM  

2000 SRL, în suprafaţă de 81,99mp., situat în str.MOLDOVIŢA 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior închidere 

terasă(balcon), pe un teren cotă indiviză a blocului (trotuarul de gardă ) și închidere terasă(balcon) 

situat în Str.Moldovița nr.3,bl.C1,P. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este cotă indiviză a blocului 

trotuarul de gardă a blocului, în suprafaţă de 1,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 202/26.11.2015 
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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 

imobile locuințe colective de serviciu P+4 E, pe un teren proprietatea SC AMADA OFFICE 

CONSTRUCT SRL, în suprafaţă de 3000,0mp., situat în Şos.BERCENI nr.104-104K, 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 și urbanism, protecția mediului 

și turism, și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile locuințe colective de serviciu 

P+4E, pe un teren situat în Șos.Berceni nr.104-104K. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, 

în suprafaţă de 3000,0mp.  

 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 . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 26.11.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 203/26.11.2015 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului  

Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel 

 

 Luând în considerare demisia domnului Petrea Gabriel din funcţia de Viceprimar, înregistrată la 

Primăria Sectorului 6 cu nr. 46359/19.11.2015 şi la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu nr. 

S.T. 493/19.11.2015;  

 Ţinând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Administraţie Publică şi Activităţi Electorale; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de demisia domnului Petrea Gabriel din funcţia de Viceprimar al Sectorului 6 şi 

se declară vacant locul de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.143 

Data:26.11.2015 
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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 Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Administraţie Publică şi Activităţi Electorale; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere Procesul verbal al comisiei de validare;  

 Având în vedere prevederile Cap. 1, II, 1.13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al Sectorului 6 aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 9/2009; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege în funcţia de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti domnul 

consilier Enache Adrian Nicolae din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6.  

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.144  

Data:26.11.2015 
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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 execuţiei bugetului general consolidat al Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de Specialitate al 

Direcţiei Economice. 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 

3 al anului 2015, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe pe trimestrul 3 al anului 2015, conform 

Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe trimestrul 3 al anului 2015, conform 

Anexelor nr. 5 şi 6. 

 Art. 4. Se aprobă execuţia fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  3 al anului 2015, 

conform Anexelor nr. 7 şi 8. 

 Art. 5. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii pe trimestrul 3 al anului 2015, conform Anexelor nr. 9 şi 10. 

  Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.145 

Data:26.11.2015 

*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 nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile  

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat 

şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi modificarea numărului de membri ai consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pentru anul şcolar 2015-2016; 

 Ţinând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere art. 11 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, Legea nr. 87/2006 pentru aporbarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv adresa Şcolii Primare „Casa Montessori” nr 31/14.09.2015, 

înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 37897/17.09.2015 şi la sediul Administraţiei Şcolilor cu nr. 

6785/17.09.2015; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în comisiile de evaluare şi 

asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, respectiv în 

unităţile particulare din Sectorul 6, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr.2 ce vor constitui parte 

integrantă din prezenta hotărâre de consiliu. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.146  

Data:26.11.2015 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate 

în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante 

pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.147 

Data:26.11.2015 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani 

(16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului ”Respect şi şanse 

egale pentru femei”,  ID 125516 şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 depus spre finanţare de către Fundaţia 

Estuar în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.3; 

- Decizia OIRPOSDRU Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al POSDRU 2007-2013 (DCI), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale POSDRU 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, POSDRU, Axa 6, DMI 6.3.; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2), lit. D), art. 2 lit. A) şi lit. c-7) din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile 

şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 122/28.08.2014 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate 

de partener, în cadrul proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 şi a cheltuielilor 

legate de implementarea acestuia; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516, 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 

prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.. 

  Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Local Sector 6 cu suma de 4,336,116 lei,  

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 

15.12.2018), conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.148 

Data:26.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului 

şi combaterea violenţei în familie Sector 6 - EIL 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată; 

- Prevederile art. 13 alin. (4)-(8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia 

în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 

a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în 

situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 

români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state (Anexa 2 – cap. I.2.1); 

- Prevederile art. 11 din H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 

remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. 

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

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă componenţa nominală a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea 

şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi combaterea violenţei în familie Sector 6 - EIL, 

după cum urmează: 

- Dragoş Stanciu Daniel - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- Titus Voicu Petronel - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- Daniel Turbatu - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 
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- Gina Alexandru – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

- Mădălina Titirică – Poliţia Sector 6; 

- Vasile Andrei - Poliţia Sector 6; 

- Emil Catancea - Poliţia Sector 6; 

- Ovidiu Şerban - Poliţia Sector 6; 

- Viorica Branescu - Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; 

- Steluţa Niţu - Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti; 

- Nicoleta Gherghe - Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti; 

- Lungu Alin – Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti; 

-  Leonard Andreescu – Organizaţia Salvaţi Copiii România; 

 (2)  Echipa Intersectorială constituită conform alin. (1) se organizează şi funcţionează pe lângă 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 Art. 2. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a EIL prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.149 

Data:26.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea contractelor de parteneriat public/privat, precum şi a  

contractelor de asociere şi/sau contractelor de concesiune pentru  

reconstrucţia, modernizarea şi administrarea pieţelor şi complexelor  

agroalimentare existente, precum şi pentru construcţia de noi pieţe 

şi complexe agroalimentare aflate pe raza administrativ-teritorială 

a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului de consilieri locali; 

 În temeiul H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 

unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.G. nr. 45/2005 privind 

organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (6) şi art. 81 alin. (2) lit. f) şi lit. o) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Încheierea de către Administraţia Pieţelor Sector 6 a contractelor de parteneriat 

public/privat, precum şi a contractelor de asociere şi/sau contractelor de concesiune pentru 

reconstrucţia, modernizarea şi administrarea pieţelor şi complexelor agroalimentare existente, 

precum şi pentru construcţia de noi pieţe şi complexe agroalimentare de pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti se vor face numai cu aprobarea Consiliului Local 

Sector 6. 

 Art. 2. Contractele de concesiune şi asociere încheiate până la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri vor fi analizate de o comisie numită şi aprobată de Consiliul Local Sector 6. 

 Art. 3. Comisia va analiza şi controla modul cum au fost respectate prevederile legale 

referitoare la concesiune şi asociere, modul cum s-au desfăşurat licitaţiile şi cum s-au derulat 

contractele pe perioada scursă de la încheierea lor şi până la data controlului. 
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 Art. 4. În termen de 90 de zile de la data prezentei, comisia va face propuneri de hotărâri către 

Consiliul Local Sector 6 pentru înlăturarea eventualelor deficienţe, inclusiv anularea contractelor de 

concesiune şi asociere încheiate fără respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 72/2003 privind 

delegarea competenţelor Consiliului Local Sector 6 transmise prin Hotărârea Consiliului General al 

municipiului Bucureşti nr.51/2003 către Administraţia Pieţelor, Târgurilor, Bazarelor şi Oboarelor 

Sector 6. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 150 

Data:26.11.2015 
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C4 – Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise……………………………………………………………………………………… 

 

223 

Decizia nr. 30 din 04.11.2015 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii                           

Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A1 – 

Calitatea apei potabile, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 

15179950/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1863/ 30.10.2015 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  

Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 9/2003, nr. 32/2005, nr. 21/2006, nr. 

34/2007, nr. 14/2008, nr. 5/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 12/2010, nr. 14/2011, 

nr. 21/2012, nr.  22/2013 şi nr. 22/2014; 

 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A1 – 

Calitatea apei potabile pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2014-

27.09.2015, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti  

Nr. 18/ 04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu  A2 – Presiunea la branşament 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A2 – 

Presiunea la branşament, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.15179950/15.10.2015, înregistrată la AMRSP cu nr.1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1864/30.10.2015 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.10/2004, nr.33/2005, 

nr.22/2006, nr.19/2007, nr.19/2008, nr.6/2009, Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.13/2010, 

nr.15/2011, nr.22/2012,  nr.23/2013 şi nr.23/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012.               

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A2 – 

Presiunea la branşament, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2014 ÷ 

27.09.2015, prezentată în Anexă şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 19/04.11.2015     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

A3 – Continuitatea serviciului 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.15179950/15.10.2015, înregistrată la AMRSP cu nr.1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1865/30.10.2015, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.16/2003, nr.11/2004, nr.34/2005, 

nr.23/2006, nr.20/2007, nr.20/2008, nr.7/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.14/2010, 

nr.16/2011, nr.23/2012, nr.24/2013 şi nr.24/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional aprobat prin HCGMB 

nr.112/2012               

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A3 – 

Continuitatea serviciului, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2014 ÷ 

27.09.2015, prezentată în Anexă şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti         

Nr. 20/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


207 

 

M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 – 

Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 – Timp 

între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

prin scrisoarea nr. 15179950/15.10.2015, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice cu nr. 1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1866/30.10.2015  privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;    

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC  nr. 35/2005, nr. 24/2006,  nr. 21/2007, nr. 

9/2008, nr. 8/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2010, nr. 17/2011, nr. 24/2012, 

nr. 25/2013 şi nr. 25/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012 ,        

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A5 - Timp 

între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaţie pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformităţii 28.07.2014 – 27.07.2015, prezentată în Anexa  care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

                                                                                                                                  

Bucureşti  

Nr.  21/04 .11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 - 

Timp pentru a asigura  o alimentare alternativă cu apă potabilă 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 – Timp 

pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă, transmis  de către  S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. prin adresa nr. 15179950/15.10.2015, înregistrată la Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1867/30.10.2015  privind Evaluarea  Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;    

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi  canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 10/2002, nr. 30/2003, nr. 39/2004, nr. 

36/2005, nr. 25/2006, nr. 22/2007, nr. 10/2008, nr. 9/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al  AMRSP 

nr. 16/2010, nr.18/2011,  nr. 25/2012,  nr.  26/2013 şi nr. 26/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a  prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012,        

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  A6 – 

Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă pentru perioada de Evaluare a 
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Continuării Conformităţii 28.09.2014 – 27.09.2015, prezentată în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr.  22/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai 

multor Clienţi, ca procent din totalul facturilor 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A8 – 

Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor Clienţi, ca 

procent din totalul facturilor, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.15179950/15.10.2015, înregistrată la AMRSP cu nr.1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr.1868/30.10.2015, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu A8, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului 

Bucureşti de punere în conformitate cu Bună Practică Industrială şi cu prevederile legislaţiei specifice 

a reţelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 de staţii de hidrofor (Reţelele Telescopice); 

Ţinând seama de prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în 

conformitate cu prevederile legislaţiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a 

branşamentelor care alimentează mai mulţi utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului 

de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;  

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv ARBAC nr.19/2003, nr.38/2005, nr.26/2006, nr.23/2007, 

nr. 21/2008, nr.10/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv AMRSP nr.17/2010, nr.19/2011, nr.26/2012, 

nr.27/2013 şi nr. 27/2014; 

Ţinand seama de prevederile art.2, Cap.V, din Actul Adiţional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de 

Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) si f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012.               



212 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu A8 – 

Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branşament individuale sau comune mai multor Clienţi, ca 

procent din totalul facturilor, pentru perioada 28.09.2014 ÷ 27.09.2015 de Evaluare a Continuării 

Conformităţii,   prezentată în Anexă şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

                                                

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 23/04.11.2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  

B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.1 – 

Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei transmis de către  

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin scrisoarea nr. 15179950/15.10.2015, înregistrată la Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 1729/15.10.2015, 

Având în vedere Referatul nr. 1869/30.10.2015  privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, 

înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 19/2004, nr. 23/2005, nr. 

39/2005, nr. 27/2006, nr. 24/2007, nr. 11/2008, nr. 11/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al 

AMRSP nr. 18/2010,  nr. 20/2011, nr. 27/2012,  nr. 28/2013 şi nr. 28/2014; 

 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) si f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.1 – 

Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, pentru Perioada de 
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Evaluare a Continuării Conformităţii 29.09.2014 - 28.09. 2015, prezentată în Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti  

Nr.  24/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  

B4.2 – Timpul dîntre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării, transmis de către 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin scrisoarea nr. 15179950/15.10.2015, înregistrată la Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 1729/15.10.2015, 

Având în vedere Referatul nr.  1870/30.10.2015 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B4.2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere : 

 -prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 -prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 20/2004, nr. 40/2005, nr. 

28/2006, nr. 25/2007, nr. 12/2008, nr. 12/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 19/2010, 

nr. 21/2011, nr.28/2012,  nr. 29/ 2013 şi nr. 29/2014; 

 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a  prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012,        

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector şi curăţarea înfundării,  pentru Perioada de 
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Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2014 - 27.09.2015, prezentată în Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

    

Bucureşti  

Nr. 25/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  B5 

– Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăţare 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăţare, transmis  de către  S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. prin scrisoarea nr. 15179950/15.10.2015, înregistrată la Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr.  1871/30.10.2015  privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 - prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu Apa şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 43/2003, nr. 22/2004, nr. 

40/2004, nr. 41/2005, nr. 29/2006, nr. 26/2007, nr. 13/2008, nr. 13/2009 şi Deciziile Consiliului 

Executiv al AMRSP nr. 20/2010, nr. 22/2011,  nr.29/26.10.2012, nr.30/2013 şi nr. 30/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării şi curăţare, pentru Perioada de Evaluare a 

Continuării Conformităţii 28.09.2014 – 27.09.2015, prezentată în Anexa, care face parte integrantă 

din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.  sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 26/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu  C1 – branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale 

sau comune mai multor Clienţi, existente la Data Licitaţiei 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C1 – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, 

existente la Data Licitaţiei, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea 

nr.15179950/15.10.2015, înregistrată la AMRSP cu nr.1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1872/30.10.2015, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C1, prezentat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului Bucureşti de 

punere în conformitate cu Bună Practică Industrială şi cu prevederile legislaţiei specifice a reţelelor de 

alimentare cu apă în avalul a 126 de staţii de hidrofor (Reţelele Telescopice); 

- prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate cu 

prevederile legislaţiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a branşamentelor care 

alimentează mai multi utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

- prevederile art.2, Cap.V, din Actul Adiţional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de Concesiune, 

aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009 

- prevederilor Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.30/2006, nr. 27/2007, nr.22/2008, 

nr.14/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr.21/2010, nr.23/2011, nr.30/2012, nr.31/2013 

şi nr.31/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012.               
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C1 – 

branşamente contorizate ca procentaj din branşamente individuale sau comune mai multor Clienţi, 

existente la Data Licitaţiei, pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 28.09.2014 ÷ 

27.09.2015, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr.  27/04.11.2015            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C3 – 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea, transmis la AMRSP de către S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr.15179950/15.10.2015, înregistrată la AMRSP cu 

nr.1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1873/30.10.2015, privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.34/2003, nr.41/2004, nr.43/2005, 

nr.31/2006, nr.28/2007, nr.23/2008, nr.15/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.22/2010, 

nr.24/2011, nr.31/2012,  nr.32/2013 şi nr.32/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi completat prin prevederile Actului Adiţional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C3 – 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaţii privind facturarea, pentru perioada 23.09.2014 ÷ 

22.09.2015 de Evaluare a Continuării Conformităţii,   prezentată în Anexă şi care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 28/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu 

C4 – Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamaţiilor scrise, transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. prin adresa nr. 

15179950/15.10.2015,  înregistrată la AMRSP cu nr.  1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr.  1874/30.10.2015  privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C4 - Timp pentru tratarea reclamaţiilor scrise, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către  Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 si 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;    

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu Apa şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti;  

- prevederile  Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2003,  42/2004,  nr. 44/2005, nr. 

32/2006, nr. 29/2007, nr. 17/2008 şi nr. 16/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

23/2010,  nr. 25/2011,  nr. 32/2012,   nr.  33/2013 şi nr. 33/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi  a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat   prin 

HCGMB nr. 112/30.08.2012,               

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamaţiilor scrise pentru Perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 

18.09.2014 – 17.09.2015, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca 

datele raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti,                                                                                         

Nr. 29/04.11.2015                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii 

Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitarilor de audienţe 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienţe transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu 

scrisoarea nr. 15179950/15.10.2015,  înregistrată la AMRSP cu nr. 1729/15.10.2015;  

Având în vedere Referatul nr. 1875/30.10.2015  privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienţe, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 şi 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti;    

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 37/2003, nr. 43/2004, nr. 45/2005, nr. 

33/2006, nr. 30/2007,  nr. 18/2008 şi nr. 17/2009 şi Deciziilor  Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

24/2010,  nr. 26/2011 ,  nr. 33/2012, nr. 34/2013 şi nr. 34/2014;  

 

In temeiul prevederilor art. 7, literele a) şi  b), a art.14.2  şi   art. 16, literele a), b) şi  f)  din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi  a  prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat   prin HCGMB nr. 112/2012,  

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienţe, pentru perioada de Evaluare a Continuării 
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Conformităţii 28.09.2014 – 27.09.2015, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va   putea determina revizuirea rezentei deciziii. 

         

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti,                                                                                         

Nr.  30/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu  C7 

– Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C7 – Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării transmis de către S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu scrisoarea nr.15179950/15.10.2015, înregistrată la AMRSP cu nr.1729/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1876/30.10.2015, privind Evaluarea Continuării Conformităţii  Nivelului 

de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării, înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.38/2003, nr.44/2004, nr.46/2005, 

nr.34/2006, nr.31/2007, nr.24/2008, nr.18/2009 şi Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.25/2010, 

nr.27/2011, nr.34/2012,  nr.35/2013 şi nr.35/2014; 

In temeiul prevederilor  art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) şi f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 şi prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu C7– Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acurateţea contorizării, pentru perioada  de Evaluare a Continuării 

Conformităţii 28.09.2014 ÷ 27.09.2015, prezentată în Anexă şi care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti        

Nr. 31/04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D1 – 

Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială,  transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. prin adresa nr. 15179950/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1877/ 30.10.2015 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branşament pentru apa industrială,  înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu Apa şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu Apa şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 29/2004, nr. 47/2005, nr. 

35/2006, nr. 32/2007, nr. 15/2008, nr. 19/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

26/2010,  nr. 28/2011, nr. 35/2012,  nr. 36/2013 şi nr. 36/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D1 – 

Presiunea minimă la branşament pentru apă industrială pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformităţii (28.09.2014 – 27.09.2015), prezentată în Anexa  care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti  

Nr. 32/ 04.11.2015 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L   B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D2  – Continuitatea alimentării cu apă industrială 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentarii cu apă industrială,  transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

prin adresa nr. 15179950/15.10.2015; 

Având în vedere Referatul nr. 1878/ 30.10.2015 privind Evaluarea Continuării Conformităţii Nivelului 

de Serviciu D2 – Continuitatea alimentarii cu apă industrială, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP 

de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti în calitate de Concedent şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu Apa şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004, nr. 48/2005, nr. 

36/2006, nr. 33/2007, nr. 16/2008, nr. 20/2009 şi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

27/2010,  nr. 29/2011, nr. 36/2012,  nr. 37/2013 şi nr. 37/2014; 

In temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 şi a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformităţii Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformităţii 

28.09.2014 – 27.09.2015, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează ca datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti  

Nr. 33/ 04.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/

