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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

NR. 1512 / 05.10.2015 

 
 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 1896.1/02.10.‟15 al Direcţiei Generale Achiziții; 

 

 Având în vedere dispozițiile art.l, alin (1) și alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică, actualizată; 

 

 Având în vedere Legea nr.544/2001, privind liberul acces Ia informațiile de interes public; 

 

 Luând în considerare dispozițiile art.8, lit.a) din OUG 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 temeiul art.68, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

Art.1. În vederea asigurării transparenței decizionale, toate contractele atribuite în baza OUG 

34/2006, cu modificările și completările ulterioare, de către aparatul de specialitate al Primarului 

General al Municipiului București și instituțiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului 

General al Municipiului București, aflate în derulare, vor fi postate pe site-ul PMB conform Anexelor 

1a, 1b, 2a și 2b. 

Art.2. Direcția Generală Operațiuni va crea o rubrică distinctă, pe portalul www.pmb.ro, având 

denumirea-"Situația contractelor atribuite conform OUG 34/2006, aflate în derulare Ia 

Municipiul București.” 

Art.3. Direcția Generală Operațiuni va încărca în rubrica precizată Ia art.2, până Ia data de 25 ale 

fiecărei luni Anexele 1a,1b, 2a și 2b actualizate. 

Art.4. Departamentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municiplului 

București vor transmite Anexele 1a și 1b, cu informațiile actualizate lunar, până Ia data de 15 ale lunii 

http://www.pmb.ro/
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următoare, Direcției Generale Operațiuni-Direcția Sisteme Informatice care va asigura centralizarea 

informațiilor. 

Art.5. lnstituțiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 

București vor transmite Anexele 2a și 2b cu informațiile actualizate lunar, până Ia data de 15 ale lunii 

următoare, Direcției Generale Operațiuni-Direcția Sisteme Informatice. 

Art.6. Anexele 1a,1b, 2a și 2b fac parte integrantă din prezenta DISPOZIȚIE. 

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

București și instituțiile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 

București vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei DISPOZIȚII. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

 Tudor TOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCUREȘTI 

NR.1512/05.10.2015 

 

 

*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: 1533  din 07.X.2015 

 

 Având în vedere referatul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor 

Umane și Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

2537/1/02.10.2015/8552/1/02.10.2015; 

 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; 

 Ținând cont de prevederile art.ll și art.lll din OUG nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institu țiilor 

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

 În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) 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 Regulamentul 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, conform Anexei nr.1 Ia prezenta dispoziție. 

 Art. 2 lnstituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București prevăzute Ia 

art.1 sunt prevăzute în Anexa nr.2 Ia prezenta dispoziție. 

 Art.3 Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management 

și de soluționare a contestațiilor prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoștință publică prin afișarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului București – www.pmb.ro, secțiunea Acte Normative. 

 Art.4 Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art.5 Dispoziția Primarului General nr.592/18.05.2015 își încetează aplicabilitatea.  

 Art.6 Direcția Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția 

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

http://www.pmb.ro/
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Generală Economică și instituțiile prevăzute la art. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prrezentei 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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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  

"Realizare racordare Ia utilități a instalațiilor și amenajare exterioară a  

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu" 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții și al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei sănătate și protecție socială, 

raportul Comisiei economice, buget, finanțe, 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.25/13.08.2015; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Realizare racordare Ia 

utilități a instalațiilor și amenajare exterioară a ambulatoriulul integrat al Spitalului Clinic de Copii 

Dr.Victor Gomoiu", conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut Ia art.1, se va realiza din bugetul local, prin 

bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

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

București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 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 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Gabriel Fătu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 180 

 

*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 

pentru modificarea și completarea art. 44 din Hotărârea C.G.M.B. nr.137/2005 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al C.G.M.B. 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor C.G.M.B. și raportul comun de specialitate 

al Direcției Asistență Tehnică și Juridică și Direcției Juridic; 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

Cu respectarea prevederilor O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/200 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 Articolul 44 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al C.G.M.B. se modifică și se completează având următorul cuprins: 

,,Art.44 - (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret. 

     (2)  Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii sau prin vot electronic."  

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/2005 rămân neschimbate. 
 

 

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

București din data de 29.10.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 181 
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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 

București al doamnei Marin Daniela Alina 

 

Având în vedere adresele Partidului Național Liberal nr. 17/08.10.2015 și nr.18/08.10.2015, 

înregistrate Ia Cabinet Secretar general cu nr. 4264/6/19.10.2015 și nr. 4265/6/19.10.2015 și Ia 

Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 4409/19.10.2015 și nr. 4408/19.10.2015, prin care se 

propune validarea doamnei Marin Daniela Alina, pentru funcția de consilier; 

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

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

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 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 validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București al doamnei Marin Daniela Alina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Mustăciosu Vlad. 

 

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

București din data de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr.182  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

 

 

 

 

J U R Ă M Â N T 

 

Eu, MARIN DANIElA ALINA 

 

 

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 cornpletările 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, 

29.10.2015 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER GENERAL, 

  

Fătu Gabriel Marin Daniela Alina 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a şi art. 45 alin. (2) lit. a din Legea administraţiei 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015 conform anexei 1.1.1. 

 (2) Se aprobă vărsămintele din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare a bugetului local conform anexei 1.1.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului  instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii conform anexei 1.1.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne conform anexei 1.1.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexei 1.1.4 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor şi anexelor la bugetele acestora identificate 

conform OPIS, care fac  parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Prevederile art. 4 şi art. 5 din H.C.G.M.B. nr. 80/2015 privind aprobarea bugetului propriu 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, rămân neschimbate. 

Art. 7 Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar pe anul 2015 pentru instituţiile din 

anexa 2.41 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8 Ordonatorul Principal de Credite şi aparatul său de specialitate vor aduce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 29.10.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru aprobarea „Planului de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București  

pentru anul 2016" 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare adresa nr. 39698/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) 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 „Planul de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru 

anul 2016", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 184 

 

 

 

*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 

pentru aprobarea „Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de 

Poliție Locală și Control a Municipiului București pentru anul 2016" 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare adresa nr. 39698/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) 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 „Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Poliție 

Locală și Control a Municipiului București pentru anul 2016", prevăzut în anexa* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului 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 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 185 

 

*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 

pentru aprobarea „Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de 

Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2016" 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare adresa nr. 35854/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) 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 „Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de 

Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2016", prevăzut în anexa* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului 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 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 186 

 

*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 atribuirea denumirii de Piața Irina Nicolau  

spațiului public situat Ia intersecția dintre Calea Plevnei  

și strada Sfântul Constantin, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarulul General al Municipiulul 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. 07/09.10.2015 al Comisiei de atribuire de denumiri a 

municipiului București; 

În conformltate cu prevedeile art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernulul nr. 6312002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 

În temelul prevederilor art. 36 alln. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 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 atribuie denumirea de Piața Irina Nicolau (folcloristă, etnolog, scriitoare și om de 

muzeu) spațiului public situat Ia intersecția dintre Calea Plevnei și strada Sfântul Constantin, sector 1. 

Art.2 Piața sus menționată se identifică potrivit planulul de situație anexat*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația Străzilor, Direcția 

Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sector 1, Compania 

Națională Poșta Româna S.A., Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul de Cadastru și 

Publicitate lmobiliară al Municipiului București. 

Art.4 Primarul General al Munlcipiului București prin aparatul 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 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 187 

 

 

*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 componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de contestații pentru  

ocuparea posturilor din aparatul permanent de lucru al Consiliului General al  

Municipiului București 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

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

București; 

În conformitate cu prevederile art.79^1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 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 componența Comisiei de concurs și a Comisiei de contestații pentru ocuparea 

posturilor aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se abrogă art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr.183/13.09.2007. 

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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Gabriel Fătu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 188 
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Anexa Ia HCGMB nr.188/2015 

 

 

Componența comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor aparatului permanent al Consiliului 

General al Municipiului București 

 

 

1. Toma Tudor - Secretar General al Municipiului București - Președinte 

 

2. Felicia Stoica  -Șef serviciu asistență juridică și tehnică legislativă, Direcția Asistență 

Tehnică și Juridică - Membru 

3. Daniela Tomescu - Șef serviciu evidență personal, Direcția Managementul Resurselor 

Umane - Membru 

 

 

Componența comisiei de contestații ocuparea posturilor aparatului permanent al Consiliului 

General al Municipiului București 

 

1. Georgiana Zamfir - Director executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Președinte 

 

2. Gabi Florea -Șef serviciu transparență decizională,  Direcția Asistență Tehnică și Juridică 

- Membru 

 

3. Geta Dragoi - Director executiv Direcția Managementul Resurselor Umane - Membru 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Asociere încheiat între Direcția Generală de  

Asistență Socială a Municiplului București, Fundația Crucea Alb – Galbenă și 

 Asociația de Ajutor Mutual București în vederea asigurării continuității proiectului  

„Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri Ia domiciliu din municipiul  

București" 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții și al Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali, 

Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 79, 80, 84, 88, 94-99, 116 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială; 

- Hotărârii de Guvern nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a 

serviciilor sociale; 

- Ordonanţei Guvernului  nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. e), alin. (7) lit. a) 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 Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București, Fundaţia Crucea Alb - Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în 

vederea asigurării continuității proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri Ia 

domiciliu din municipiul București", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Municipiul București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului 

București, asigură decontarea costurilor proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de 

îngrijiri Ia domiciliu din municipiul București" conform anexelor A, B și C Ia Acordul de asociere. 
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Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municlpiului 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 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Gabriel Fătu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Primarului General al Municipiului București de a  

demara procedurile legale în vederea încheierii unui protocol de colaborare  

între Municipiul București și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate  

lmobiliară 
 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități 

publice, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată și ale 

Ordinului președintelui ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 

înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) 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 împuternicește Primarul General al Municipiului București să demareze procedurile 

legale în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul București și Agenția Națională 

de Cadastru și Publicitate lmobiliară. 

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze protocolul 

prevăzut Ia art.1, după aprobarea acestuia de către Consiliul General al Municipiului București. 

Art.3 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Agenția Națională 

de Cadastru și Publicitate lmobiliară, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Gabriel Fătu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 
 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 190 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentatiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Robănești nr.43, sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile 

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

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

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

București nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 905/1244840/16.06.2014; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 38/19.08.2014; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz preliminar nr.42/02.10.2014; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare  nr. 79/09.12.2014; 

- Ministerul Culturii   Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz  nr. 424/S/12.05.2015; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 9531/197/13.05.2015; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.-aviz de precoordonare rețele nr. 1293148/07.01.2015; 

- Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1274052/16.10.2014; 

- Oficiul de Cadastru și Publicitate lmobiliară București: aviz de începere lucrări nr. 956/2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

nr. 232/2012; 

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

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

215/2001, privlnd administrația publică Iocală 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 Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Robănești nr. 43, 

sector 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale 

documentației de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Șef nr. 17/30.06.2015, anexa nr. 2 - 

Planul de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare și anexa nr. 3 Regulamentul Local de 

Urbanism). 

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

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

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

Art.5 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 191 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Șoseaua Berceni nr. 94, sector 4, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile 

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

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

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

București nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Sectorului 4 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1110/32987/17.11.2014; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 52/18.12.2014; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz preliminar nr.13/21.04.2015; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 41/02.06.2015; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.- aviz nr. 1321327/03.04.2015; 

- Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1313365/12.03.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

nr. 232/2012; 

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

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

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

215/2001, privlnd administrația publică Iocală republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Șoseaua Berceni nr. 

94, sector 4, București, nr. 43, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale 

documentației de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Șef nr. 18/09.07.2015, anexa nr. 2 - 

Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare și anexa nr. 3 Regulamentul Local de 

Urbanism). 

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

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

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

Art.5 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.10.2015 

Nr. 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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  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, precum  şi  Raportul  de  

specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

În temeiul art. 19 şi 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 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, 

modificată prin Ordonanța Guvernului României nr. 20/2015; 

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

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

completările ulterioare; 

Văzând Ordonanţa de Urgenţă 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 Finanţtelor 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 Minustrului Finanţtelor 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. 375380/21.10.2015 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 21.10.2015, precum şi estimările pentru anii 2016-2018 ; 
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 În temeiul art.45, alin.(2), lit. a) , art.81, alin.(2), lit.d) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

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

pe anul 2015 este în sumă de 1.400.498,34 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 944.908,78 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 455.589,56 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.354.194,34 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.163.912,74 mii lei se majorează cu 17,41 mii lei 

devenind 1.163.930,15 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 915.325,70 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 248.604,45 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii sunt în sumă de 26.368,13 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1) și sunt repartizate 

pe secţiuni, astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.403,68 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 964,45 mii lei. 

 

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

1.400.498,34 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2015 în sumă de 1.206.017,34 mii lei se majorează cu 17,41 mii 

lei devenind 1.206.034,75 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.206.034,75 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 
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- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 915.325,70 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 290.709,05 mii lei. 

 

(2)    72.854,70 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 56.920,52 mii lei; 

-  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 15.934,18 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; 1.2.1.2.2);  

 

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

55.02, din care: 

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

 

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

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

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

 

            (6)    33.439,00 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 13.000,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

  (7)    396.319,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 342.973,00 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 53.346,00 mii lei, rectificându-se conform 

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

1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2); 

 (8)    52.936,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.786,00 mii lei; 

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 37.150,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.2); 

 

 (9)   131.727,16 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 
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 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 108.413,74 mii lei; 

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 23.313,42 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.2); 

 

            (10)    122.498,35 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

                  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 115.498,35 mii lei; 

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.000,00 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; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5); 

 

           (11)  158.641,44 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

               - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.141,37 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 124.500,07 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); 

 

           (12)   165.140,97 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 10.596,84 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2); 

 

           (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)   17.637,43 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 14.543,59 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1); 

 

           (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, nerectificându-se. 

  

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

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

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

încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se 
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reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, 

astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2015 în sumă de 30.567,53 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare, 

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

 

(1) 30.567,53 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 29.583,08 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 984,45  mii lei, rectificându-se 

conform anexei nr. 1.4.1; 

 

(2)       17.049,53 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

       -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 16.565,08 mii lei;  

                - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 484,45 mii lei, nerectificându-se ; 

 

(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. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1). 

 

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

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

de cheltuieli în anul curent; 

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

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

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

curent; 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

diminueaza cu 0,54 mii lei devenind 56.231,49 mii lei, conform anexei nr. 1.5, şi este repartizat pe 

secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

(1)    56.231,49 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, conform anexei nr. 

1.5.1, 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, 

conform anexei nr. 1.5.1.1. (1.5.1.1.1). 

 

Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 453.187,19 mii lei, conform programului 

de investiţii publice, din care: 

 -  288.306,71 mii lei – bugetul local; 

 -  107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   
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 -       984,45 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 Sector 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. 

 

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

data de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       164 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                      

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuţţiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  llaa  3300  sseepptteemmbbrriiee  22001155  

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

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

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

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

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

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

data de 30.09.2015, conform anexelor :  

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

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

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

2.1.6.1.2; 2.1.6.2; 2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3; 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 2.1.6.5.1; 2.1.6.5.1.1; 

2.1.6.5.1.1.1; 2.1.6.5.1.1.1.1; 2.1.6.5.1.1.1.2; 2.1.6.5.1.1.2; 2.1.6.5.1.1.2.1; nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 
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2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); 

nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8); nr.2.1.11 

(2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3); nr.2.1.12 (2.1.12.1); nr. 2.1.13 (2.1.13.1; 2.1.13.2; 2.1.13.3); nr. 2.1.14 

(2.1.14.1). 

 

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

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2015, conform anexelor : 

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

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4; nr. 4.1; nr. 4.1.1 (4.1.1.1.1; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.1.2.2; 

4.1.1.2.3); nr. 4.1.2 (4.1.2.1); nr. 4.1.3(4.1.3.1);  

 

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

data de 30.09.2015, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1). 

 

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

data de 30.09.2015, conform anexei nr. 6 (6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.1.2). 

 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       165 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  ccoommooddaatt  ppeennttrruu  ssppaațțiiuull  ssiittuuaatt  îînn    

ssttrr..  SSoovveejjaa  nnrr..  6688,,  SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii,,  aappaarrțțiinnâânndd  AAssoocciiaațțiieeii  ““SSFF..  CCaappiittaanniioo  șșii  GGeerroozzaa””,,  

nneecceessaarr  ppeennttrruu  ffuunnccțțiioonnaarreeaa  ggrrăăddiinniițțiieeii  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 de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

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

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

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

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

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

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naționale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României; 

Luând în considerare solicitarea Liceului Greco – Catolic „‟Timotei Cipariu” nr. 

1695/14.08.2015, înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 11937/17.08.2015; 

În temeiul art.45 alin.(3), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă încheierea contractului de comodat a imobilului compus în totalitatea sa din: 

teren în suprafață de 400 mp., și construcția existentă, în suprafaţă totală de 141,20 mp., care la 

rândul ei este compusă din șase camere, trei băi, o bucătărie și o magazie, situat în, str. Soveja, nr. 

68, Sector 1, Bucureşti de către Liceul Greco – Catolic “Timotei Cipariu”, în condițiile legii, pe o 
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perioadă de 6 (șase) ani, cu posibilitatea de prelungire, conform modelului de contract din Anexa nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Spațiul descris la art. 1 va fi utilizat de către comodant pentru funcționarea Gradiniței 

de copii din cadrul Liceului Greco – Catolic “Timotei Cipariu”. 

 

Art.3. Se mandatează directorul Liceului Greco – Catolic “Timotei Cipariu” să semneze 

contractul de comodat având ca obiect spaţiul descris la art. 1.  

 

Art.4. 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       166 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  șșii  aall  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee    

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    

  

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

către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

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

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2015; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 – reglementarea unor măsuri 

bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

nr. 102 din 28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de 

organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate 

Consiliului Local sector 1, cu modificările și completările ulterioare.  

 În vederea aplicării prevederilor imperative ale Ordonanței de urgență 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 și completările ulterioare, să se 

încadreze în numărul maxim de posturi stabilit conform adresei Instituției Prefectului Municipiului 

București nr. 4766 din 18.03.2015 înregistrată sub nr. 431 din 24 .03.2015 precum și a adresei 

Instituției Prefectului Municipiului București nr. 5915 din 03.04.2015 înregistrată sub nr. 525 din 

07.04.2015;   

 Plecând de la:  

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 431 din 

24.03.2015 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru anul 2015, potrivit punctului 1 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii 

administrativ teritoriale Sectorul 1 al municipiului București, prevăzută în anexa la Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.63/2010, rămâne cel stabilit prin Ordinul prefectului municipiului București nr. 

96/05.03.2014, respectiv 630 posturi, iar numărul de posturi adăugate pe perioada implementării 

proiectelor, stabilit potrivit punctului 4 din procedură, este 8 ; 

 Având în vedere adresa Primăriei sectorului 1 nr. 281/10.03.2015, înregistrată în cadrul 

Instituției Prefectului Municipiului București sub nr. 4433/11.03.2015 pivind valoarea proiectelor 

contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și perioadele de 

implementare; 

 Adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 525 din 

07.04.2015 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru anul 2015, potrivit punctului 2 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii 

administrativ – teritoriale Sectorul 1 al municipiului București este de 104 posturi, prevăzute pentru 

serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, iar numărul maxim de posturi stabilit pentru 

anul 2015, potrivit punctului 3 din procedură, este de 255 posturi, prevăzute pentru poliția locală și 

paza obiectivelor de interes local.  

 În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

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

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

modificările și completările  ulterioare.  

 Ținând cont de prevederile art. XIII din OUG nr. 2/11.03.2015 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. 
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 Având în vedere prevederile adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr. MDRAP/26156/27.03.2015, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București sub 

nr. 5532/30.03.2015 cu privire la stabilirea numărului de posturi de la nivelul autorităților administrației 

publice locale pentru anul 2015.  

 Cu respectarea prevederilor din Ordinul prefectului municipiului București nr. 96/05.03.2014 

privind stabilirea numărului maxim de posturi, pentru subdiviziunea administrativ – teritorială sectorul 

1 al municipiului București  - “art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 prevede că 

numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a 

numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ – 

teritoriale, cu exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare “Învățământ” și “Asigurări și asistență 

socială ”, finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar “Sănătate ”, indiferent de sursa 

de finanțare, prevăzută în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, se menține până 

la 31 decembrie 2015 ” .  

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 2015 

ca urmare restabilirii numărului maxim de posturi, în funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii 

administrativ teritoriale Sector 1 al municipiului București; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 997 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

 De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică 

se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia 

în vigoare.  

 

 Art.3. (1) Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. 

                    (2) Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea 

Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București și ale 

instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în 

vigoare a acestei hotărâri. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul 

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

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       167 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ffuunnccțțiioonnaarree    aall    

CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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 prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la 

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit e), coroborate cu prevederile 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 Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Multifuncţional 

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

 

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 1 nr. 77/21.04.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale al Complexului Multifuncţional Caraiman,  
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Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Direcţia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi 

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

 

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

data de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       168 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

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,,    

pprreeccuumm  șșii  ppeennttrruu  aaccoorrddaarreeaa  ssppoorruulluuii  ppeennttrruu  ccoonnddiițțiiii  ddeeoosseebbiitt  ddee  ppeerriiccuullooaassee    

uunnoorr  ccaatteeggoorriiii  ddee  ssaallaarriiaațții  

  

 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, 

precum și Raportul de specialitate al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

taxe locale, 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; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 23/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

 În conformitate cu 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; 

 Văzând 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; 
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 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 67/2015 al ministrului muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 Ținând seama de avizul nr. 20513/20891/ANPD/07.10.2015, eliberat de Autoritatea Națională 

pentru Persoane cu Dizabilități; 

 Luând în considerare adresa nr. 12581RG/1394IG emisă de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  Sector 1 sub nr. 45403/30.09.2015; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 4/08.10.2015 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, precum și pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase unor 

categorii de salariați; 

 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, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, alcătuit din Modulul Pavilionar de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și Modulul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina, 

ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1. 

           (2) Centrul de Recuperare și Reabilitate Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare se 

înființează prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și a 

Casei de Tip Familial Sf. Mina. 

 

 Art.2. (1) Se aprobă înființarea, organizarea și funcţionarea Complexului Social de Servicii 

pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice, alcătuit din Modulul Pavilionar de Recuperare și 

Reabilitare Neuropshiatrică Alexandra, Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare 

Neuropshiatrică Buburuza, Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică Stejărel, 

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică Brăduț, ca structură fără 

personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. 

        (2) Complexul Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice se 

înființează prin reorganizarea Casei de Tip Familial Alexandra, Casei de Tip Familial  Brăduț,  Casei 

de Tip Familial Buburuza, Casei de Tip Familial Stejărel. 
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 Art.3. 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. 4. 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.5. 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.6.  Personalul care îşi desfăşoară activitatea în Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare și în cadrul Complexului Social de Servicii pentru 

Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de 

periculoase în mod similar cu personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte 

centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a 

beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, 

conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.7. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       169 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind îndeplinirea atribuțiilor Grupului de lucru pentru derularea Programului  

operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) la nivelul sectorului 1,  

de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și 

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 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; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 799/2014 privind 

implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și 

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; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului  României nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

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 și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 416/2015 emis de Prefectul municipiului 

București privind constituirea grupului de lucru pentru derularea Programului operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate (POAD) în municipiul București; 

Având în vedere adresa nr. 942/2015 emisă de Ministerul Fondurilor Europene; 
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În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu prevederile 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 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. La nivelul sectorului 1 al municipiului București, atribuțiile Grupului de lucru pentru 

derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) sunt îndeplinite de 

către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. 

 

Art.2. În vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 poate încheia contracte de prestări servicii, cu respectarea procedurilor 

aplicabile achizițiilor publice.  

 

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 și 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       170 

 Data:     22.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 144/27.08.2015 privind achizitionarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Sector 1, a unei  structuri mobile de locuit (module de containere),  

în scopul închirierii temporare, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței  sociale; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere 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 modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 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; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/27.08.2015 privind 

achiziţionarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unei  

structuri mobile de locuit (module de containere), în scopul închirierii temporare, ca măsură de 

prevenire a marginalizării sociale; 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare, 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 144/27.08.2015, după cum urmează: 

 

 ”Art.1. Se aprobă  achiziționarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a unei structuri mobile de locuit (module de containere), cu o 

valoare maximă de 8500 EUR, fără TVA și costuri de transport și montaj module de containere 

cu o valoare maximă de 8000 lei fără TVA, în scopul închirierii pentru o perioadă de 5 (cinci) 

ani, cu posibilitatea prelungirii, către familia OAE POMPILIU, domiciliată în str. Vestei nr. 31, 

sectorul 1, municipiul București, până la identificarea unei soluții locative adaptate situației 

socio-economice a familiei.” 

 

 (2) După alin. (1) se introduce alin. (1
1
) care va avea următorul cuprins: 

 

 “(1
1
) Cursul de schimb leu-euro este cel stabilit de Banca Națională a României pentru 

data de 27.08.2015.” 

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 144/27.08.2015 rămân 

nemodificate. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, domnul Oae Pompiliu, Direcţia Generală de 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       171 

 Data:     22.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii    ““CCeennttrruull  ddee  ZZii  AAnnaa””,,    ddeerruullaatt  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ddee  

AAssoocciiaaţţiiaa  ““SSff..  AAnnaa””  şşii  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee    

AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  

 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 promovare a drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei Sf. Ana, înregistrată sub nr. 44647/25.09.2015, privind 

continuarea colaborării cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Sf. Ana; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), 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. (1) Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de 

Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenţia de Implementare a Proiectului, 

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

 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Convenţia de Implementare a Proiectului menţionată în art.1. 

 

 Art. 3 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociaţia Sf. Ana, Direcţia Generală de 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       172 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  PPrrooiieeccttuulluuii    ““CCeennttrruull  ddee  ZZii  AAlltteerrnnaattiivvaa””,,    ddeerruullaatt  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ddee  

AAssoocciiaaţţiiaa  ““AAlltteerrnnaattiivvaa  22000033””  şşii  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011  a asistenţei sociale; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei Alternativa 2003, înregistrată sub nr. 46475/07.10.2015; 

 Având în vedere Proiectul Convenţiei de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul 

Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 

Asociaţia Alternativa 2003; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de 

Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sens în care se va încheia Convenţia de Implementare a 

Proiectului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele 

şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Implementare a Proiectului, menţionată în 

cuprinsul art. 1. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociaţia Alternativa 2003, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       173 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.05.2015  

privind  acordarea  normei de hrană pentru  personalul Poliţiei Locale Sector 1,  

cu modificările şi completările ulterioare  

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile art.67 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul – cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de 

organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Ordonanţei  Guvernului României României nr. 26/1994, privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 

şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

ulterioare;  
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 În conformitate cu Ordinul nr. 776/30.09.2015 al Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei 

locale;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/29.07.2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei 

Locale a Sectorului 1; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.05.2015 privind  

acordarea  normei de hrană pentru  personalul Poliţiei Locale Sector 1, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. (1) Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 94/28.05.2015 privind 

contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale literele 

a), b) şi c) şi vor avea următorul cuprins: 

 

 a) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994 privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 32 lei/zi; 

 b) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994 privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 25 lei/zi; 

 c) norma nr. 12 "B", potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului României României nr. 

26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în activitate care lucrează în 

ture sau schimburi în cuantum de 5 lei/zi. 

 

 Art.2. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/gyzdcmbvgu/ordinul-nr-496-2015-privind-contravaloarea-alocatiei-valorice-a-normei-de-hrana-acordata-personalului-politiei-locale?pid=203675942&d=2015-03-31#p-203675942
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/gyzdcmbvgu/ordinul-nr-496-2015-privind-contravaloarea-alocatiei-valorice-a-normei-de-hrana-acordata-personalului-politiei-locale?pid=203675942&d=2015-03-31#p-203675942
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/gyzdcmbvgu/ordinul-nr-496-2015-privind-contravaloarea-alocatiei-valorice-a-normei-de-hrana-acordata-personalului-politiei-locale?pid=203675943&d=2015-03-31#p-203675943
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=145657963&d=1998-04-09#p-145657963
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=&d=1998-04-09
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=145657963&d=1998-04-09#p-145657963
http://lege5.ro/AndroidNative/Mobile/Gratuit/he3tcna/ordonanta-nr-26-1994-privind-drepturile-de-hrana-in-timp-de-pace-ale-personalului-din-sectorul-de-aparare-nationala-ordine-publica-si-siguranta-nationala?pid=&d=1998-04-09
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       174 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind casarea câinilor de misiune din cadrul Poliţiei Locale Sector 1  

  

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

întocmit de Poliţia Locală Sector 1-Serviciul Poliţia Animalelor; 

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, aprobat  

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

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

reorganizarea Serviciului de Intervenţii rapide din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a 

Sectorului 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

 Art.1 Se aprobă casarea câinilor de misiune din cadrul Serviciului Interventii Rapide, prin 

mutarea lor la Serviciul Poliţia Animalor şi includerea acestora în programul de adopţie. 

 Art.2. Casarea câinilor de misiune şi includerea lor în programul de adopţie se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe din cadrul Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri. 

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       175 

 Data:     22.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aaddooppttaarreeaa  uunnoorr  mmăăssuurrii  ppeennttrruu  pprreeîînnttââmmppiinnaarreeaa  eeffeecctteelloorr  sseezzoonnuulluuii  rreeccee    

––  iiaarrnnaa  22001155--22001166  

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

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

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

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice – ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților; 

 Potrivit Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 82/28.04.2015;     

 Având în vedere prevederile: 

 Ordonanţei 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; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 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; 

 Luând în considerare solicitările Compania Romprest Service S.A. privind necesarul de 

materiale antiderapante – „Programul de iarnă 2015-2016”   

 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; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă tipul și cantitățile de materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza 

sectorului 1 al municipiului București în iarna 2015-2016, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuternicește Compania Romprest Service S.A. să achiziționeze, în conformitate cu 

principiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările și 

completările ulterioare, în numele și pe seama Sectorului 1 al municipiului București materialele 

antiderapante necesare preîntâmpinării efectelor sezonului rece iarna 2015-2016. 

 Art.3. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de furnizare clorură de calciu, 

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

 Art.4. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de furnizare sare industrială pentru 

deszăpezire, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii prestării 

serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a sectorului 1 care să cuprindă cele reglementate la 

art. 1-4 din prezenta hotărâre, precum și orice alte măsuri necesare desfășurării în bune condiții și la 

termen a operațiunilor de achiziție a materialului antiderapant. 

 Art.6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să negocieze cu reprezentanții Companiei 

Romprest Service S.A. și să semneze în numele şi pe seama Sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

actul adițional menționat la art. 5. 

 Art.7. Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Investiţii, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       176 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind demararea procedurilor legale în vederea selectării furnizorului de energie electrică 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

 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; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile: 

 Ordonanţei 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; 

 Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie 

electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare 

la piaţa de echilibrare a energiei electrice;   

 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.1. Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea selectării furnizorului de energie 

electrică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Art.2. Procedura de achiziţie va fi organizată de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, sens 

în care se va semna un acord de asociere între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti şi autorităţile 

publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1. 

 Art.3. Se mandatează conducătorii Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei 

Pieţelor Sector 1, Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Poliţiei Locale Sector 1 şi Centrului Multifuncţional Caraiman 

să semneze împreună cu reprezentantul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti acordul de asociere 

menţionat la art.2. 

 Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Sectorului 1 

al municipiului Bucureşti toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Centrul Multifuncţional Caraiman şi 

conducătorii acestora, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       177 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI    

 

HOTĂRÂRE 

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; 

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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare cererea SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL prin care solicită 

reziliaerea 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; 

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă începând cu data de 01.11.2015 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.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze acordul de reziliere a contractelor de 

închiriere menționate. 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să demareze procedurile pentru închirierea 

spațiilor ce au făcut obiectul contractelor de mai sus. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcția Utilități Publice, 

Serviciul Secretariat General, Audienţe, precum şi celelate servicii interesate din cadrul 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       178 

 Data:     22.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ppaarrttiicciippăărriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  llaa  PPrrooggrraammuull  ddee  ssttiimmuullaarree  

  aa  îînnnnooiirriiii  PPaarrccuulluuii  aauuttoo  nnaaţţiioonnaall  ppee  aannuull  22001155  

 

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

întocmit de Direcţia Utilităţi Publice; 

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.195/2005 

privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr.609/25.03.2015 al Ministrului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor; 

Având în vedere Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu 

nr.392/19.09.2015 privind prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului de stimulare a 

înnoirii Parcului auto naţional – proprietari persoane juridice sau operatori economici fără 

personalitate juridică până la data de 30.10.2015; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi  art.115, lit.b) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL AL  SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă casarea autovehiculului marca Dacia model 1310 înmatriculat în anul 2003 

cu număr de înmatriculare B-57-PCM și având seria șasiu nr. UU1R1331133327816. 

 

Art.2. Se aprobă achiziţionarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015 a unui autovehicul marca Dacia.   
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Art.3. Având în vedere că valoarea primei de casare este de 6.500 lei, diferenţa până la 

acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou se va suporta din bugetul local 

al Sectorului 1. 

 

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia utilităţi Publice, Direcţia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari. 

 

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

data de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       179 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraațțiiee  llaa  ŞŞccooaallaa  PPoossttlliicceeaallăă  SSaanniittaarrăă    

„„CCeennttrruull  ddee  SSttuuddiiii  EEuurrooppeennee  BBuuccuurreeşşttii””  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

Luând în considerare 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 la 

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere adresa Şcolii Postliceale Sanitare „Centrul de Studii Europene Bucureşti” 

nr.328/24.09.2015, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 29167/30.09.2015; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a 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 numește doamna Laura Cristina Mara reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 

1 în Consiliul de administrație la Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Europene Bucureşti”, 

situată în Bdul Iancu de Hunedoara nr.27, sector 1, Bucureşti.  

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Şcoala Postliceală Sanitară 

„Centrul de Studii Europene Bucureşti” și Serviciul Secretariat General, Audiențe 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       180 

 Data:     22.10.2015  
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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.16/19.10.2015 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.13/3/15.10.2015, nr. 13/4/15.10.2015, nr. 13/5/15.10.2015, 

nr.13/9/15.10.2015, nr.13/10/15.10.2015, nr. 12/3/15.09.2015 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 Reţele – PMB ; 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

 - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea 

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  

 - 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 si de amenajare a 

teritoriului: 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin. (2), lit.e), art.81, alin. (2), lit.i) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaţiile de urbanism prevăzute în  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţin  6 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       181 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ddeemmaarrăărriiii  aacchhiizziiţţiioonnăărriiii  ddee  ppee  ppiiaaţţaa  lliibbeerrăă  aa  uunnuuii  iimmoobbiill  --  tteerreenn  ++  ccoonnssttrruuccţţiiee  --  

ddee  ccăăttrree  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  îînn  ssccooppuull  

aammeennaajjăărriiii  uunnuuii  cceennttrruu  ccoommuunniittaarr  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  ccuu  ddiizzaabbiilliittăățții  

  

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Văzând şi 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; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificări şi completări și ale Hotărârii Guvernului 

României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din 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; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 67/2015 al ministrului muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

În temeiul art.45, alin.(2), alin.(5), teza a II-a, art. art. 81 alin. (2), lit. n) şi art.115, alin.(1), lit.b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă demararea achiziţionării de pe piaţa liberă, de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a unui imobil compus din teren, cu suprafața minimă 

2500 mp-maximă 4500 mp și construcţie regim de înălțime P+1, cu suprafața utilă locuibilă de 250-

450 mp, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități. 

 

Art.2. Imobilul menţionat la art. 1 va avea următoarele caracteristici principale: imobilul să fie 

situat pe raza sectorului 1 Bucureşti, în apropiere să existe căi de acces circulate de mijloace de 

transport în comun, situaţie juridică clarificată. 

 

Art.3. Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe piaţa liberă imobilul-teren 

+construcţie- menţionat la art. 1, în următoarea componenţă: 

- Alecsandru Diaconescu - consilier local; 

- Nicoleta Stancu - consilier local;  

- Marinela Adam - consilier local; 

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

Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Nicoleta Mioara Voicu-director executiv în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

Art. 4 Se constituie Comisia de negociere şi de stabilire a preţului de achiziţie a imobilului 

prevăzut la art. 1, în următoarea componenţă: 

- Doru Iamandi - consilier local; 

- Paul Iulian Olteanu - consilier local;  

- Tănase Stamule - consilier local  

- domnul Bogdan Todiraș-șef birou în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1; 

- domnul Alexandru Moise-șef birou în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1. 

 

Art.5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va supune spre 

aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 oferta desemnată câștigătoare în vederea achiziţionării.  
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Art.7. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, persoanele desemnate la art. 3 şi art.4 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       182 

 Data:     22.10.2015  

 

  



77 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  șșii  ccoommpplleettaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  aarrtt..  33  ddiinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall    

aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  114400//2211..0088..22001155  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccrreeșștteerriiii  ssaallaarriiaallee  ppeennttrruu  ppeerrssoonnaalluull  

aannggaajjaatt  îînn  ccaaddrruull  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  

șșii  aall  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

către Direcţia Management Resurse Umane și Direcția Management Economic; 

 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; 

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile  majorărilor 

salariale pe anul 2015; 

 În vederea îndeplinirii continue și regulate a atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților 

ale persoanei, ale proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, Poliția 

Locală Sector 1 este guvernată de îndeplinirea funcției fundamentale de satisfacere a intereselor 

comunității locale;  

 De asemenea, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, prin serviciile sale 

de specialitate asigură, pentru un număr de aproximativ 180.000 de contribuabili persoane fizice și 

executarea silită a creanțelor bugetare, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea 

tututor contribuabilor persoane fizice și juridice, soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor 

administrative, identificarea cazurilor de evaziune fiscală; 

 Luând în considerare faptul că personalul angajat, prin activitatea depusă, contribuie la 

asigurarea desfășurării în bune condiții la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii 

gestionate de sectorul 1 al municipiului București, de continuitate a activităţii  instituțiilor publice de 

interes local etc. 

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

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

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

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

modificările și completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2015; 

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

bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 În temeiul prevederilor art. I, punctul 1, alin. (5
2
) și (5

3
) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

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

publice; 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015; 

              

Având în vedere: 

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, nr. 121 

din 28.07.2015 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1; 

  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, nr.154 

din 29.09.2015 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și 

Taxe Locale a Sectorului 1; 
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           De asemenea, luând în considerare referatele de oportunitate: 

 referatul aprobat cu nr. 359760  din 13.10.2015, al Direcției  Generală de Impozite și 

Taxe Locale a Sectorului 1 înregistrată sub nr. 31893 din 21.10.2015; 

 referatul aprobat cu nr. 22031 din 20.10.2015, al Poliției Locale Sector 1  înregistrat 

sub nr. 31877 din 21.10.2015; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a 

cărei reglementare nu poate fi amânată se impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea hotărârii 

consiliului local;  

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 21.08.2015 privind 

aprobarea creșterii salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1 al municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, 

se modifică și se completează, după cum urmează: 

 

 “Art.3. Începând cu data de 1 noiembrie 2015, se aprobă creșterea drepturilor salariale ale  

personalului din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, cu 12% față de nivelul lunii 

octombrie 2015, după cum urmează: 

a) Poliției Locale Sector 1; 

b) Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 1;” 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 140 din 21.08.2015 rămân 

nemodificate.  

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția  

Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Direcţia Management 
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Resurse Umane, 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       183 

 Data:     22.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reparații 

curente, reabilitarea instalațiilor sanitare și stins incendiu la unitățile de învățământ 

preuniversitar aflate în administrarea  Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1” 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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 cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor  art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare adresa Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 nr.5218/22.10.2015, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub 

nr.32010/22.10.2015;  

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.i), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ce presupune ” 

Reparații curente,  reabilitarea instalațiilor sanitare și stins incendiu la unitățile de învățământ 

preuniversitar aflate în administrarea  Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1”,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

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

constituite cu această destinaţie. 
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.      

 

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

de 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       184 

 Data:     22.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  ppeennttrruu  mmooddeerrnniizzaarreeaa  şşii  eexxttiinnddeerreeaa  ccoorrppuulluuii  

ddee  ccllăăddiirree  CC  ddiinn  ccaaddrruull  SSppiittaalluulluuii  CClliinniicc  ddee  UUrrggeennţţăă  BBuuccuurreeşşttii  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

 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; 

 Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare adresa Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 nr.5219/22.10.2015, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub 

nr.32007/22.10.2015;  

 În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.i), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru modernizarea şi extinderea corpului de 

clădire C din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

constituite cu această destinaţie. 

 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 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 22.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       185 

 Data:     22.10.2015  
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.10.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 47710/29.07.2015 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerea domnului consilier local Brancu Mihail, pentru ca domnul consilier local Sandu 

Emil să fie desemnat preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnată în 

procesul - verbal al şedinţei; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Începând cu data de 12.10.2015 domnul Sandu Emil, consilier local al Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 31/29.05.2015 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 78 

Bucureşti, 12.10.2015  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.10.2015  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



88 

 

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 și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003, cu  

modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.10.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003, cu modificările și completările ulterioare;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 60238/22.09.2015 întocmit de către Direcţia Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Sentința civilă nr. 150/23.02.2005 a Tribunalului București, Secția a IV – a civilă, pronunțată în 

Dosarul nr. 442/2004; 

 - Raportul de evaluare întocmit de Întreprindere individuală Aldoiu Monica Carmen, prin 

evaluator autorizat Aldoiu Monica Carmen, înregistrat la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei 

Sectorului 2 sub numărul 23634 din data de 17.04.2015; 

 - Actul de dezlipire autentificat sub nr. 2815 din data de 31.07.2015 de Societatea Profesională 

Notarială “Bucur și Asociații”; 

 - Duplicatul Contractului de schimb autentificat sub numărul 2818 din data de 31.07.2015 de 

Societatea Profesională Notarială “Bucur și Asociații”; 

 - Procesul verbal de predare silită a bunurilor imobile încheiat în data de 19.11.2007 de către 

Biroul Executorului Judecătoresc Casagranda Stana Anton, în dosarul de executare nr. 185/2007; 

 - Procesul verbal încheiat în data de 07.09.2012 de către Biroul Executorului Judecătoresc 

Casagranda Stana Anton, în dosarul de executare nr. 1315/2010; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

ulterioare;  

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își 

desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și 

unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 

1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000,46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul 

public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 35/2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al 

Sectorului 2 al Municipiului  Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea 

unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul 

privat în vederea efectuării unui schimb de imobile; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. (1) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în 

administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în 

care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 1.  

            (2) Identificarea suprafețelor se realizează prin planul de amplasament și delimitare 

scara 1:1000, ce constituie anexa nr. 2. 

            (3) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 2 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. 
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 Art. III Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să efectueze demersurile necesare reactualizării evidenţelor 

cadastrale, conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. V (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, 
SANDU EMIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 79 

Bucureşti, 12.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.10.2015 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 Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi  

componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L.  

Sector 2 nr. 60/2009 

 

 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, 12.10.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 

2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 82579/02.09.2015 întocmit de Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 58082/10.09.2015 prezentată de către Secretarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Decizia nr. 1770/22.10.2014 emisă de ministerul muncii, familiei, protecției sociale și 

persoanelor vârstnice privind acreditarea ca furnizor de servicii sociale a Fundației Sfânta Macrina - 

ARMS; 

 - Certificatul de acreditare seria AF nr. 001595, emis de ministerul muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice; 

 Având în vedere prevederile  cuprinse în: 

 - art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 

funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

 - art. IX alin.1 şi art. XXII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2009  privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu 

modificările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 60/2009, H.C.L. Sector 2 nr. 111/2013 și H.C.L. Sector 2 nr. 89/2014; 

 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,  

 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I. Pe data prezentei, componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, 

înfiinţată prin H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

60/2009, se modifică potrivit anexei ce conține o filă și care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.II. (1) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind 

înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/11.05.2009 rămân aplicabile.  

           (2)  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 111/2013 privind 

modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2 și Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 89/2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, 

astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr 60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr 111/2013, îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.III.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.80 

Bucureşti, 12.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.10.2015   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 revocarea unor acte administrative aprobate de Consiliul 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, 12.10.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revocarea unor acte administrative aprobate 

de Consiliul Local Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 58110/10.09.2015 întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru 

abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor 

de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, aprobată 

prin Legea nr. 197/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

   

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 menţionate în anexa ce 

conţine o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre, se revocă. 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2  Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală  va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti.                 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 
 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 81 

Bucureşti, 12.10.2015 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.10.2015   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  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind 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, 12.10.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2015;  

 Analizând: 

 - Raportul nr. 63400/06.10.2015, întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea bugetului de stat  pe anul 2015 nr. 186/2014 cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Urgenţă nr.27/2015, pentru completarea OUG nr.83/2014, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015; 

 - Ordonanța de Urgenţă nr.41/2015, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 

 - Hotărârea 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 şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.d) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art. 1 Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al Sectorului 2, al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015,  rectificat între articole şi alineate, conform anexei nr.1. 

                        

 Art.2  Se aprobă cheltuielile rectificate ale bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, 

http://www.ps2.ro/
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subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1; - 

2.34; 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. – 3.12; astfel: 

  

 - Total venituri  în sumă de 47.569 mii lei, din care: 

  venituri ale secţiunii de funcţionare       –  39.214 mii lei; 

  venituri ale secţiunii dezvoltare         -    8.355 mii lei (din care 233 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 47.569 mii lei, din care: 

  cheltuieli secţiunea funcţionare             -  39.214 mii lei, 

  cheltuieli secţiunea dezvoltare              -    8.355 mii lei; 

 

 Art.4 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.5 (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.82 

Bucureşti, 12.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.10.2015   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 aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.10.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism 

pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 -Raportul de specialitate nr.60743/24.09.2015 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menţionate 

în anexa hotărârii, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizele emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în 

cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 menţionate în anexa 

prezentei hotărâri; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 48 alin.(1)-(3) şi art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, astfel cum a fost modificat prin Ordinul 

nr. 835 din 30 mai 2014 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.190/2013; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 27/31.03.2015 şi nr. 57/30.06.2015; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaţiile de urbanism prevăzute în anexa ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, cuprinzând în total 5 poziţii. 

           (2) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de urbanism este de doi ani, de la data 

aprobării în şedinţa Consiliului Local al Sectorului 2 a prezentei hotărâri. 

           (3) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

           (2)  Anexa se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi poate fi 

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

SANDU EMIL 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.83 

Bucureşti, 12.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.10.2015   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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.10.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 

publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2016;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 

a funcţiilor publice; 

 - Adresa nr.40987/2015 a Agenției Naţionale a Funcţionarilor Publici,  prin care s-a comunicat 

faptul că nu sunt observaţii referitoare la modul de completare a Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2016 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi din Direcţia Publică 

de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, precum şi al instituţiilor şi serviciilor publice 

subordonate Consiliului Local Sector 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Consiliului Local Sector 2 

pentru anul 2016 conform anexei nr. 1.   

http://www.ps2.ro/
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 Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi din Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 pentru anul 2016, 

conform anexei nr. 1.1.   

 

 Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2 pentru anul 2016, conform anexei nr. 1.2.  

 

 Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pentru anul 2016, conform anexei nr. 1.3.  

 

 Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Poliţia Locală Sector 2 pentru anul 

2016, conform anexei nr. 1.4.  

 

 Art.6. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.7. Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 

2016 poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.       

   

 Art.8. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.9. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

           (2) Anexele la prezenta hotărâre 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. 84 

Bucureşti, 12.10.2015 

 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.10.2015   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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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.  5950/22.10.2015; 

 - 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 523.900 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. 

 

 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 : 
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 - Anexa 3 - capitol bugetar 49.02 Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în valoare 

de  523.900  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 3.3  - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

   

- Anexa 3.4  - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională 

- Anexa 3.4.1 - cap.61.02.03 - Ordine Publică 

- Anexa 3.4.2 - cap.61.02.03.04 - Direcția Generală de Poliţie Locală S4 

   

- Anexa 3.5  - capitol bugetar 65.02 - Învăţământ total 

- Anexa 3.5.1 - cap.65.02.01 - centralizator 

- Anexa 3.5.2 - cap.65.02.02 - D.I.T. 

- Anexa 3.5.3. - cap.65.02.03.01 - D.I.T. 1 

- Anexa 3.5.4 - cap.65.02.03.02 - D.I.T. 2 

- Anexa 3.5.5 - cap.65.02.03 US 1 - unităţi şcolare 

- Anexa 3.5.6 - cap.65.02.03 US 2 - unităţi şcolare 

- Anexa 3.5.7 - cap.65.02.04 - D.I.T. 1 

 - Anexa 3.5.8 - cap.65.02. – D.I.T 

- Anexa 3.5.9 - cap.65.02.04  - unităţi şcolare 

- Anexa 3.5.10 - cap.65.02.04. US 2 - unităţi şcolare 

- Anexa 3.5.11 - cap.65.02.07.04 - D.I.T. 

- Anexa 3.5.12 - cap.65.02.07.04 US - unități școlare 

- Anexa 3.5.13 - cap.65.04 US  - unități școlare 

- Anexa 3.5.14 - cap.65.04 US   - unități școlare 

   

- Anexa 3.6  - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

- Anexa 3.6.2 - cap.66.02.50.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătății 

   

- Anexa 3.7  - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 3.7.1 - cap.67.02.03 - Servicii culturale 
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- Anexa 3.7.2 - cap.67.02.03.30  - Centrul Cultural European N. Bălcescu 

- Anexa 3.7.3 - cap.67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 3.7.4 - cap.67.02.05.03 P - Întreţinere grădini publice,parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement PS 4 

- Anexa 3.7.5 - cap 67.02.05 A - Direcția Administrare Parcuri și Zone Agrement 

Sector 4 

- Anexa 3.7.6 - cap.67.02.50 - Alte cheltuieli în domeniile culturii 

   

- Anexa 3.8   - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială   

- Anexa 3.8.1 - cap.68.02. AS - Asistenţă socială 

- Anexa 3.8.2 - cap.68.02.AS.06.1 - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 3.8.3 - cap.68.02.11 - Creşe 

- Anexa 3.8.4 - cap.68.02.AS.05.02 - Asistență Socială în caz de Invaliditate 

- Anexa 3.8.5 cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale  

 - Anexa 3.8.8  - cap.68.02.15  - Ajutor Social 

 - Anexa 3.8.9  - cap.68.02.50.50   

   

- Anexa 3.9  - capitol bugetar 70.02 - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică 

- Anexa 3.9.1 - cap.70.02.03 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

- Anexa 3.9.2 - cap.70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

- Anexa 3.9.3 - cap.70.02.05 - Alimentare cu apă și amenajări hidroteh. 

 - Anexa 3.9.4 - cap.70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuințelor 

   

 - Anexa 3.10  - capitol bugetar 74.02 - Protecția Mediului 

- Anexa 3.10.1 - cap.74.02.05 - Salubritate și gestiunea deșeurilor 

- Anexa 3.10.2 - cap.74.02.05.01 - Salubritate 

   

- Anexa 3.11  - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 3.11.1 - cap.84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 3.11.2 - cap.84.02.03.03  - Străzi 

 

Art. 4. Se aprobă 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 : 
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-  anexa nr.4.1  „ Lista de investiții  Primăria Sector 4”   
  

-  anexa nr.4.2 „ Lista de investiții a Direcției Generale de Taxe și Impozite  Locale” 

 

- anexa nr. 4.3 Lista de investiții a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4; 

 

- anexa nr. 4.4 „ Lista de investiții a Administratiei Domeniului Public Sector 4”;  

  

 - anexa nr. 4.5 Lista de investiții a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului” 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 
 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 178/29.10.2015 
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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 Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2016 

 al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

 

Ţinând seama de referatul de specialitate nr. P.4./849/15.10.2015, întocmit de Serviciul 

Resurse Umane, precum şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

Bucureşti;  

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 al Municipiului 

Bucureşti;  

  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2016 al Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti, conform anexelor 1*- 6*, care fac parte integrantă din prezentul proiect de 

hotarâre.  

 

 Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, Primarul Sectorului 4 şi Secretarul 

Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefan SPIRIDON 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 179/29.10.2015 

 

 

*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. 401.335.92.30 Fax. 401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind mutarea temporară a direcțiilor/serviciilor din cadrul Aparatului de  

Specialitate al Primarului Sectorului 4 în clădirea Colegiului Tehnic Miron  

Nicolescu de pe bdul Metalurgiei nr.89 

 

Având în vedere Referatul de Specialitate al Direcției Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare – 

Serviciul Investiții nr. P.9.1/836/20.10.2015  şi Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/2003 privind transmiterea în 

administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a sectorului 4 a patrimoniului 

unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4; 

Luând în considerare Acordurile nr. 2310/30.07.2015 și nr. 2654/08.09.2015 ale Consiliului de 

Administrație al Colegiului Tehnic Miron Nicolescu; 

Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind 

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

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă mutarea direcțiilor/serviciilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 

Sectorului 4 în clădirea Colegiului Tehnic Miron Nicolescu de pe bdul Metalurgiei nr.89, aflată în 

administrarea Direcției Învățământ și Tineret Sector 4, conform HCL Sector 4 nr. 157/2003. 

Art.2 Mutarea va fi temporară, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de 

modernizare, consolidare și extindere a două corpuri de clădire la sediului Primăriei Sectorului 4 al 

Municipiului București din bdul George Coşbuc nr. 6 -16. 

Art.3 Pentru amenajarea spațiilor în care urmează să-și desfășoare activitatea 

direcțiile/serviciile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor fi alocate fonduri 

conform rectificării bugetare a Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Învățământ și Tineret Sector 4, 

Direcția Administrativă, Patrimoniu și Logistică și celelalte direcții/servicii vor aduce la îndeplinire 

dispozițiile cuprinse în prezenta, conform competențelor, iar difuzarea se va face prin Serviciul Tehnic 

Consiliul Local și Documente Electorale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.10.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Ştefan SPIRIDON 
 

  
Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 180/29.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării  Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările 

şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi  art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015 în sumă de 910.240 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 901.776 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2015, în sumă de 35.433 mii lei credite interne, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/04 

cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 8.444 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015,  în sumă de 95.982 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 95.982 mii lei conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.131 

Data:29.10.2015  

 

*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 Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 

pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate 

al Serviciului Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând Raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/24.08.2006 

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;  

 Ţinând cont de proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru 

Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru Subdiviziunea 

Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul 

Sectorului 6 este împuternicit să facă modificări semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, privind modalităţile de ocupare a funcţiilor publice, cu respectarea numărului 

total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane, instituţiile, 

serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.132 

Data:29.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Planului de ordine şi siguranţă publică 

al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

 -H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L Sector 6; 

 -H.C.L. Sector 6 nr. 84/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 - art. 29 alin. (1) lit. c), art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 24 al Anexei la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011, pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. l) şi alin. (4) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.133 

Data:29.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din data 

de 24.09.2015 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016  

din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală  

după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul  de specialitate comun 

întocmit de conducerea Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 Bucureşti pentru perioada 2011-2018, de H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea 

Strategiei  naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale, de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei  naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi 

Sportului cu nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după 

şcoală”, a adresei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 191 din data de 02.10.2015 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7273 din data de 02.10.2015, a adresei 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 207 din data de 19.10.2015 înregistrată la 

sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7882 din data de 20.10.2015, precum şi a H.C.L. Sector 

6 nr. 117 din data de 24.09.2015 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 

din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” 

desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) 

lit. d), j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din data de 24.09.2015, 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 din bugetul  local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor 

Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 după 

cum urmează: 

  Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor asigura masa pentru maxim 4500 de elevi din învăţământul primar şi secundar (inferior 

şi superior) din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 după cum urmează: 

a) Administraţia Şcolilor Sector 6 prin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 dotate conform legislaţiei în vigoare va asigura masa pentru un număr de 2250 

de elevi în limita sumei de  4.779.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării programului 

“Şcoală după şcoală”; 

b) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va asigura masa 

pentru un număr de 2250 de elevi în limita sumei de  4.779.000 lei, cheltuieli necesare 

funcţionării programului “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 2. Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din data de 24.09.2015, 

după cum urmează: 

 Consiliul Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura plata resursei umane 

implicate în proiectul “Şcoală după şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt 

prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 

5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului “Şcoală după şcoală”. Suma maximă 

alocată nu poate depăşi în lunile de desfăşurare a programului, 5% din fondul de salarii al unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicate în program.  

 Art. 3. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din data de 24.09.2015 

rămân neschimbate.  

  Art. 4. (1)  Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.134 

Data:29.10.2015 
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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 burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I 

an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

 Luând în considerare raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6, adresa 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind situaţia numerică centralizată a 

burselor solicitate pe categorii de burse pentru semestrul I - an şcolar 2015 - 2016 nr. 212 din 

21.10.2015 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 7936 din data de 21.10.2015, 

precum şi situaţia numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul I an şcolar 

2015 - 2016 cu nr. 212 din data de 21.10.2015 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu 

nr. 7936 din data de 21.10.2015, situaţie în care sunt detaliate categoriile de burse şi numărul 

acestora pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;  

 Ţinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările 

ulterioare (O.M.E.C.T.S.      nr. 3470/07.03.2012); 

 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; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2016,  pentru semestrul 

I an şcolar 2015 – 2016, elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de 

învăţământ din Sectorul 6, un număr de 8893 burse şcolare după cum urmează: 

a) 303 burse de performanţă în cuantum de 140 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 
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b) 6183 burse de merit în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

c) 111 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

d) 2247 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului 

şcolar;  

e) 49 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 2. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate şcolară este diferit faţă 

de numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ stabilesc, criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont 

de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la 

oraganizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte 

surse. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul 

Primariei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.135 

Data:29.10.2015 

 

 

 

 

*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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alizeului nr. 2”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 401 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Alizeului nr. 2”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27349/11/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Alizeului nr. 2”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 401 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.136 

Data:29.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petuniei nr. 16”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Petuniei nr. 16”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

36500/17/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Petuniei nr. 16”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.137 

Data:29.10.2015 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6, 

pentru construire hale cu funcţiunea de depozitare pe un teren în suprafaţă de 31.578 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15755/3/1 din 20.04.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e) coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6, pentru 

construire hale cu funcţiunea de depozitare pe un teren în suprafaţă de 31.578 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.138  

Data:29.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 25.056 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24523/1/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e) coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6, pentru 

construire ansamblu cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 25.056 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.139 

Data:29.10.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6, 

pentru construire staţie carburanţi pe un teren în suprafaţă de 3.279 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - 

“Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15212/3/2 din 20.04.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6, 

pentru construire staţie carburanţi pe un teren în suprafaţă de 3.279 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.140 

Data:29.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 145A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “B-

dul Uverturii nr. 145A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10518/9/2 din 09.03.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. e) coroborat cu art. 81, alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “B-dul Uverturii nr. 145A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Danil Tulugea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.141 

Data:29.10.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ametistului nr. 11”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 635 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Ametistului nr. 11”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26975/18/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Ametistului nr. 11”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 635 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 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.142 

Data:29.10.2015 
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