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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1462 din 23.09.2015 

 

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

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

pentru trimestrul IV 2015 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 13034/16.09.2015; 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 DISPUNE: 

 

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

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

-3,61% faţă de cel aferent trimestrului III 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

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

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

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

indexare aferent trimestrului IV 2015. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

MARIN ȘTEFĂNEL DAN 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

  

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1462 DIN 23.09.2015 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL IV 

 

 

 

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

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

al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul IV 2015 este de -3,61% faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul III 2015 potrivit următorului calcul : 
 
 
                                                                                                                                 -procente- 
 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum  

pentru luna Iunie -2015  faţă de  

Mai -2015 

Indicele preţurilor de 

consum pentru luna 

Iulie-2015 faţă de 

Iunie-2015 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

August – 2015 faţă de  

Iulie-2015 

 

1. 

 

97,05 

 

99,83 

 

99,49 

  

  

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

 

  

 

 97,05%x99,83%x99,49%=96,39% – 100% =-3,61% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea hotărârii C.G.M.B. nr.185/2014 privind alegerea  

comisiei de numărare a voturilor a Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În baza demisiei domnului Marin Ştefănel Dan înregistrată la Cabinetul Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti cu nr.3732/6/15.09.2015 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu 

nr.3363/15.09.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Domnul consilier C.G.M.B. Marin Ştefănel Dan se înlocuieşte cu domnul consilier 

C.G.M.B. Voicu Mihai, ca membru în Comisia de numărare a voturilor a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.185/2014 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 15.09.2015. 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti,15.09.2015 

Nr. 164 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind vacantarea unui post de viceprimar al Municipiului Bucureşti, ca  

urmare a demisiei Domnului Pieptea Cornel 

 

 Având în vedere demisia domnului Pieptea Cornel din funcţia de viceprimar al Municipiului 

Bucureşti, înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 3730/6/15.09.2015 şi Ia Direcţia Asistenţă 

Tehnică şi Juridică cu nr. 3358/15.09.2015; 

 Văzând expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se ia act de demisia domnului Pieptea Cornel din functia de viceprimar al 

Municipiului Bucureşti şi se declară vacant postul de viceprimar al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 15.09.2015. 
 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti,15.09.2015 

Nr. 165 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucureşti  

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând procesul-verbal al Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea unui viceprimar al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 11 din anexa Ia Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

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

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

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic: Se alege în funcţia de viceprimar al Municipiului Bucureşti domnul consilier din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti Marin Ştefănel Dan. 

 

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

Bucureşti din data de 15.09.2015. 

 

Preşedinte de şedinţă, Secretar General 

al Municipiului Bucureşti, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 15.09.2015 

Nr. 166 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui viceprimar să exercite atribuţiile funcţiei de Primar General  

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere adresa lnstituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 

14.821;14.837/P/15.09.2015 înregistrată Ia Cabinet Secretar General sub nr.3729/6/15.09.2015 şi Ia 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr.3357/15.09.2015, prin care a comunicat Ordinul 

Prefectului Municipiului Bucureşti nr.461/15.09.2015; 

 Luând în considerare expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În baza procesului-verbal al Comisiei de numărare a voturilor privind desemnarea unui 

viceprimar să exercite atribuţiile funcţiei de Primar General al Municipiului Bucureşti; 

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

H O T Ă R Ă Ş TE: 

 

 Articol unic: Se desemnează domnul Marin Ştefănel Dan, viceprimar al Municipiului Bucureşti, 

să exercite atribuţiile funcţiei de Primar General al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 15.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti,15.09.2015 

Nr. 167 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind delegarea unui consilier din cadrul C.G.M.B.să exercite atribuţiile  

viceprimarului desemnat în funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În baza procesului-verbal al Comisiei de numărare a voturilor privind delegarea unui consilier 

din cadrul C.G.M.B. să exercite atribuţiile viceprimarului desemnat în funcţia de Primar General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Cu respectarea prevederilor art. 11 din anexa Ia Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru 

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

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

 În temeiul prevederilor art. 72 alin. (2) coroborat cu art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic: Se deleagă domnul consilier Pieptea Cornel din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti să exercite atribuţiile viceprimarului desemnat în funcţia de Primar General al 

Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 15.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti,15.09.2015 

Nr. 168 
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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 domnului Timnea Valentin 

 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat - Organizația PSD a Municipiului București 

nr. 3/24.09.2015, înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 3896/6/24.09.2015 și Ia Direcția 

Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 4068/24.09.2015, prin care se propune domnul Timnea Valentin 

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 domnului Timnea Valentin, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de 

consilier al domnului Naghi Gabriel. 

 

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

București din data de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti,30.09.2015 

Nr. 169 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către  

municipiul București pentru Primăria Municipiului București,  

instituțiile publice de interes local ale municipiului București și regiile autonome 

 

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

de specialitate al Direcției Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind 

activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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 achiziționarea de servicii de audit extern de către municipiul București în 

vederea efectuării unui audit financiar asupra situațiilor financiare Ia nivelul Primăriei Municipiului 

București, instituțiilor publice de interes local ale municipiului București și regiilor autonome, 

prezentate în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

înscrisurile necesare aducerii Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 Rapoartele misiunilor de audit extern, atât finale, cât și intermediare, vor fi comunicate 

Consiliului General al Municipiului București de îndată. 

Art.4 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 30.09.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti,30.09.2015 

Nr. 170 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren  

și construcții situat in Municipiul București, str. Fântânica nr. 41, sector 2,  

afectat de zona de siguranță a lucrării de utilitate publică ,,Artera de circulație  

între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău" în vederea punerii în executare  

a Sentinței Tribunalului București nr. 320/10.03.2015 rămasă definitivă prin  

Decizia Curţii de Apel București nr. 374A/29.06.2015 

 

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

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

Sistematizarea Circulației; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei transporturi și 

infrastructură urbană, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

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

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. 4 alin. (2) și alin. (7) din Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local; 

Luand în considerare Sentința Tribunalului București nr. 320/10.03.2015 rămasă definitivă prin 

Decizia Curţii de Apel București nr. 374A/29.06.2015 prin care instanța a dispus obligarea Consiliului 

General al Municipiului București și a Primăriei Municipiului București Ia declanșarea procedurii de 

expropriere pentru imobilul teren și construcții situat în București, str. Fântânica nr. 41, sector 2, 

afectat de zona de siguranță, astfel cum acesta a fost identificat în rapoartele de expertiză întocmite 

în cauză Ia solicitarea instanței de judecată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



15 
 

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului teren și construcții situat 

în București, str. Fântânica nr. 41, sector 2, afectat de zona de siguranță a lucrării de utilitate publică 

,,Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău" în vederea punerii în executare a 

Sentinței Tribunalului București nr. 320/10.03.2015 rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel 

București nr. 374A/29.06.2015, expropriator fiind Municipiul București, conform planului prevăzut în 

anexa nr. 1*. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului 

București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

București din data de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 30.09.2015 

Nr. 171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Secretar General 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul 

prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 171/30.09.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru 

imobilul teren și construcții situat în Municipiul București, str. Fântânica nr. 41, sector 2, afectat de 

zona de siguranță a lucrării de utilitate publică ,,Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul 

Chișinău" în vederea punerii în executare a Sentinței Tribunalului București nr. 320/10.03.2015 

rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel București nr. 374A/29.06.2015, pentru următoarele 

motive: 

Prin adresa nr. 21082/13.10.2015, înregistrată la Direcția Asisteță Tehnică și Juridică cu 

nr.4339/13.10.2015, Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulaței ne comunică punctul 

de vedere formulat cu privire Ia amendamentul votat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului General 

al Municipiului București din data de 30.09.2015 asupra proiectului de hotărâre mai sus-menționat. 

În adresa Direcței Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulaței se precizează 

următoarele:,,modificările operate în ședința Consiliului General conform amendamentului și 

consemnate în procesul-verbal [....] nu sunt conform Legii nr. 255/2010 și Normelelor 

Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr 53/2011 pentru aplicarea legii sus 

menționate. Astfel, în procesul-verbal se afirmă că .,,[...] în dispozitivul hotărârii judecătorești 

definitive și irevocabile obligația Consiliului General este de a declanșa procedurile de expropriere, iar 

restul obligațiilor, respectiv evaluarea și plata despăgubirilor revin executivului [...]" fapt inexact, 

dispozitivul Sentinței Tribunalului București nr. 320/10.03.2015 rămasă definitivă prin Decizia Curții de 

Apel București nr. 374A/29.06.2015 afirmând explicit: ,,Obligă pârăta C.G.M.B. la declanșarea 

procedurii de expropriere pentru imobilul [...] și obligă pârâtul Mun. București prin Primar General Ia 

emiterea dispoziției de expropriere a imobilului [...] și la plata despăgubirilor pentru imobilul [...]". Prin 

urmare, instanța de judecată nu face nicio apreciere în ceea ce privește evaluarea 

despăgubirilor, acest aspect fiind de altfel și imposibil de apreciat de către instanță dat fiind 

că este foarte clar precizat în art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și 

local, republicată cu modificările și completările ulterioare: 

Art. 5 alin. 1 În vederea realizării lucrărilor [...], expropriatorul [...]  are obligația de a aproba 

prin hotărâre a Guvemului sau, după caz, prin hotărâre a autorității administrației publice 

locale sau județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, 
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potrivit legii, [...] declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie 

coridorul de expropriere, a listei proprietarilor așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale 

de Cadastru și Publicitate lmobiliară sau ale uniăților administrativ -teritoriale, sumele 

individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de 

evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele 

notarilor publici și termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele 

expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile. 

Prin urmare, așa cum se regăsește în proiectul de hotărâre înaintat de către Direcția 

Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulaței, Consiliul General trebuie, conform art. 5 alin. 1 

din legea nr. 255/2010, să aprobe prin hotărâre nu doar declanșarea procedurii de expropriere 

ci și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui 

raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele 

notarilor publici și termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele 

expropriatorului Ia dispoziția proprietarilor de imobile. 

Totodată conform Normelelor Metodologiece nr. 53/2011 pentru aplicarea Legii nr. 

255/2010 art. 4, alin. 2, lit. b, c, d, e, f și g, prin hotărârea pentru aprobarea declanșării 

procedurii de expropriere se aprobă: 

Art. 4  alin. 2[...] b) amplasamentul lucărilor, conform variantei finale a studiului de 

prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz,· 

c) sursa de finanțare,· 

d) declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere; 

e) lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de coridorul de 

expropriere, identificați pe baza evidențelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară și 

ale unităților administrativ-teritoriale; 

f) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de 

evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor public;· 

g) termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează intr-un cont deschis pe 

numele expropriatorului Ia dispoziția proprietarilor de imobile.” 

În consecință, hotărârea C.G.M.B. nr. 171/2015 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 30.09.2015, fără respectarea actelor 

normative mai sus-menţionate. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului lmobiliar în administrarea Direcției 

Apărare, Protecție Civilă a spațului situat în lntrarea Sebastian nr.2, sector 5, în scopul amenajării 

unei tabere pentru sinistrați în cazul producerii unei calamități naturale 

 

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

de specialitate al Direcției Generală Operațiuni – Direcția Apărare, Protecție Civilă; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de adresa nr. 25762/11.08.2015 a Administraței Fondului lmobiliar privind acordul 

pentru transmiterea spațiului; 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) și art. 27 lit. (o) și lit. (r) din Legea nr. 481/2004 

privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8), art. 45 alin.(3) art. 64 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 TE: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea spațiului situat în lntrarea Sebastian nr. 2, sector 5, compus din 

suprafață utilă construită de 2107,19 mp. și curte aferentă de 988 mp., din administrarea 

Administrației Fondului lmobiliar în administrarea Direcției Apărare, Protecție Civilă, în scopul 

amenajării unei tabere pentru sinistrați în cazul producerii unei calamități naturale. 

Art.2 Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de proces verbal ce se va încheia între 

Administrația Fondului lmobiliar și Direcția Apărare, Protecție Civilă. 

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

București, Administrația Fondului lmobiliar și Direcția Apărare, Protecție Civilă vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 30.09.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 
 

Bucureşti,30.09.2015 

Nr. 172 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul 

prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr.172/30.09.2015 privind transmiterea din administrarea Administrației 

Fondului lmobiliar în administrarea Direcției Apărare, Protecție Civilă a spațiului situat în lntrarea 

Sebastian nr. 2, sector 5, în scopul amenajării unei tabere pentru sinistrați în cazul producerii unei 

calamități naturale, pentru următoarele motive: 

Hotărârea nu este însoțită de extrasele de carte funciară în formă actualizată, potrivit Legii 

cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

prin care să se identifice imobilul care face obiectul hotătârii, așa cum solicită lnstituția Prefectului 

Municipiului București prin adresa nr.CV/18734/05.10.2012. 

De asemenea, imobilul care face obiectul hotărârii nu se identifică printr-o anexă care să 

cuprindă plan topografic sau alte date de identificare. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru revocarea Hotărârii C.G.M.B.nr.155/27.07.2011 privind aprobarea trecerii unei secțiuni în 

suprafață de 11.050 mp. din imobilul - Parcul Circului, situat pe Aleea Circului nr.6, sector 2, din 

administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Circ & Variate 

Globus București  

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

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

Luând în considerare adresa Circ & Variete Globus București nr. 2627/26.06.2015; 

Ținând cont de prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 155/27.07.2011 privind aprobarea trecerii unei secțiuni 

în suprafață de 11.050 mp. din imobilul – Parcul Circului, situat pe Aleea Circului nr. 6, sector 2, din 

administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Circ&Variete 

Globus București. 

Art.2 Predarea-primirea imobilului se va face în termen de 15 zile de Ia data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri pe bază de protocol încheiat între reprezentanții Circ & Variete Globus București și 

reprezentanții Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București. 

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

București, Circ & Variete Globus București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement 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 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti,30.09.2015 

Nr. 173 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind punerea în executare a Sentinţei Civile nr. 2060/11.05.2012, pronunțată 

de Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în  

dosarul nr. 3982/3/2012 referitoare Ia atribuirea de denumiri pentru străzile  

situate în Cartierul Rezidențial A.N.L. din strada Fabrica de Cărămidă nr. 1A,  

sector 1, București 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de: 

- Sentința Civilă nr. 2060/11.05.2012, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios 

Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3982/3/2012; 

- Notificările nr.155 și nr.156/07.08.2013 formulate de către Cernat llie, Dumitrescu Claudiu și 

Gillespie Mariana prin Birou Executor Judecătoresc George - Claudiu Popescu; 

- Avizul nr. 06/04.09.2015 al Comisiei de atribuire de denumiri a municipiului București din cadrul 

lnstituției Prefectului Municipiului București; 

- Art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului României nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea 

de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se ia act de Sentința civilă nr.2060/11.05.2012, pronunțată de Tribunalul București – 

Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3982/3/2012, definitivă și irevocabilă, și 

se atribuie străzilor situate în Cartierul Rezidențial A.N.L. din strada Fabrica de Cărămidă nr. 1A, 

sector 1 București, proprietate privată, intabulate în Cartea funciară nr. 263477 mp, următoarele 

denumiri: 

- strada Dimitrie Drăghicescu (1875-1945, sociolog) pentru strada care începe din strada Fabrica de 

Cărămidă și se termină în strada Henri H.Stahl; 
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- strada Anton Golopenția (1904-1951, sociolog și filozof) pentru strada care începe din strada 

Fabrica de Cărămidă și se termină în strada Henri H. Stahl; 

- strada Petre Andrei (1891-1940, sociolog și filozof) pentru strada care începe din strada Fabrica de 

Cărămida și se termină în strada Henri H. Stahl; 

- strada Nicolae Petrescu (1886-1954, sociolog) pentru strada care începe din strada Fabrica de 

Cărămidă și se termină în strada Henri H. Stahl; 

- strada Henri H. Stahl (1901-1991, sociolog, istoric și economist român) pentru strada care începe 

din strada Anton Golopenția și se termină în strada Nicolae Petrescu; 

Art.2 Străzile sus-menționate se identifică potrivit planului de situație, anexă* Ia prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Se abrogă poziția 20 (teren - ansamblu locuințe, str. Fabrica de Cărămida nr. 1A) din 

anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al municipiului București, având în vedere că, până Ia data prezentei, oferta de 

donație Ia care face referire Hotărârea C.G.M.B. nr. 223/17.10.2002 nu a fost urmată de încheierea 

unui contract de donație. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Direcției Generale de Evidență 

a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 1, Administrației Domeniului Public 

Sector 1, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Oficiului Național al Registrului Comerțului, 

Oficiului de Cadastru și Publicitate lmobitiară al Municipiului București. 

Art.S 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 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate

 

Bucureşti, 30.09.2015 

Nr. 174 

 

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

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul 

prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului București nr. 174/30.09.2015 privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 

2060/11.05.2012, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios  Administrativ și 

Fiscal, în dosarul nr. 3982/3/2012 referitoare la atribuirea de denumiri pentru străzile situate în 

Cartierul Rezidențial A.N.L. din Str. Fabrica de Cărămida nr. 1A, sector 1, București, pentru 

următoarele motive: 

Potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvemului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările și completările ulterioare:,,Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele 

decât cele prevăzute Ia art. 1, se face de către: 

[......] 

d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, piețe, oboare, cartiere, străzi, stații ale 

mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în 

subordinea lor."    

Totodată, potrivit paragrafului nr. 4 din raportul de specialitate nr.6540/26.05.2015, Direcția  

Patrimoniu precizează că: ,,oferta de donație aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 223/17.10.2002, conform 

verificărilor efectuate până Ia această dată nu a fost urmată de încheierea unui contract de donație și 

conform adresei Direcției Juridic nr. 7304/02.04.2013 înregistrată Ia Direcția Patrimoniu sub nr. 

5197/02.04.2013, "donația în speță nu este valabilă fără contract de donație"." 

La Paragraful nr. 5 din acelși raport de specialitate al direcției inițiatoare, în speță Direcția 

Patrimoniu, se menționează: ,,Conform Încheierii nr. 41516/03.07.2013 emisă de Oficiul de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară București, suprafața de teren în cauză era intabulată la acea dată în favoarea 

SC CONSOL S.A. cu drept de proprietate." 

În consecință, hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2015 a fost adoptată de către Consiliul General al 

Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 30.09.2015, fără respectarea actului 

normativ mai sus-menționat. 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumlril de INTRAREA PERU, sector 1, București 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare avizul nr. 05/04.09.2015 al Comisiei de atribuire de denumiri a 

municipiului București; 

În conformltate cu prevederile art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernulul nr. 63/2002 privind 

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

În temelul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alln. (1) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, 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 INTRAREA PERU (țară situată în vestul Americii de Sud) aleii 

de acces din sectorul 1 care începe din Șoseaua Kiseleff din dreptul imobilului cu nr.16. 

Art.2 Intrarea 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: Direcției Generale de Evidență 

a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 1, Companiei Naționale Poșta Română 

S.A., Oficiului Național al Registrulul Comerțului, Oficiulul de Cadastru și Publicitate lmobiliară al 

Municipiului București. 

Art.4 Primarul General al Municipiului 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 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.09.2015 

Nr. 175 

 

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

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Teatrului  

Odeon 
 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al 
Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de 
disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 54 alin.(7) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) 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 constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Teatrului Odeon, 
având următoarea componență: 
 1. Domnul consilier C.G.M.B. Fătu Gabriel; 
 2. Domnulconsilier C.G.M.B. Câmpeanu Remus Catalin; 
 3. Domnul consilier C.G.M.B. Boajă Minică; 
 4. Doamna consilier C.G.M.B. Popa Maria; 
 5. Doamna consilier C.G.M.B. Alexandre- Fontoura Lăcrămioara. 
 Art.2 Comisia prevăzută Ia art.1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de Ia 
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective: 
a) verificarea situației economice a Teatrului Odeon; 
b) analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului de conducere din cadrul 
Teatrului Odeon; · 
c) verificarea contractelor încheiate deTeatrul Odeon; 
d) elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Teatrului Odeon. 

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute Ia art. 2, Comisia va prezenta Consiliului General al 
Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate. 
 Art.4 Persoanele prevăzute Ia art.1 și Teatrul Odeon vor aduce Ia îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 
București din data de 30.09.2015. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 
 
Bucureşti, 30.09.2015 
Nr. 176 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea cheltuielilor de personal aprobate unor instituții de interes  

local pentru a asigura plata salariilor în luna octombrie 2015 în limita plafonului  

aprobat municipiului București prin utilizarea sumei de 524 mii lei din Fondul de  

Rezervă Ia dispoziția Consiliului General al Municipiului București în bugetul  

aprobat pe anul 2015 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, 

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

București; 

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

și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) 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 (1) Se aprobă modificările bugetului Teatrului de Comedie pe anul 2015 și bugetului 

Circului Globus pe anul 2015, Ia cheltuielile de personal, conform anexei*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

         (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului de Comedie pe anul 2015 se majorează cu 

suma de 222 mii leii și bugetul de venituri și cheltuieli al Circului Globus se majorează cu suma de 

302 mii lei. 

 Art. 2 Se aprobă diminuarea Fondului de Rezervă cu suma de 524 mii lei la capitolul 54.02, 

subcapitolul 54.02.05, art. 50.04 și se majorează cu 524 mii lei la capitolul 67.02 – Subvenții pentru 

instituții publice, totalul bugetului local pe anul 2015 nu se modifică. 
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Art.3 Primarul General al Municipiului București și aparatul său de specialitate vor include 

modificările din prezenta hotărâre în Bugetul propriu al municipiului București pe anul 2015 și anexele 

acestuia și vor aduce Ia îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.09.2015 

Nr. 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului Casei de Cultură Friederich Schiller pe anul 2015, instituție  

publică de interes local finanțată integral din venituri proprii pentru asigurarea plății drepturilor  

de personal începând cu luna octombrie 2015 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, 

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

București; 

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

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă modificările în Bugetul Casei de Cultură Friederich Schiller pe anul 2015, 

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

Art.2 Primarul General al Municipiului București și aparatul său de specialitate vor include 

modificările din prezenta hotărâre în Bugetul propriu al municipiului București pe anul 2015 și anexele 

acestuia și vor aduce Ia îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.09.2015 

Nr.178  

 

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Str. Eufrosina Popescu nr. 61, Sector 3, 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 rapoartele Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul 

Comisiei juridice și de disciplină 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 Dezvoltărli 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 3 București: certificatele de urbanism nr.776/15.06.2011 și nr. 764/27.06.2013; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.8/23.02.2012; 

- Primăria Municipiului București  -  Direcția  Urbanism:  aviz   preliminar  nr. 2/11.01.2013; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare  nr. 5/01.04.2013; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: 

adresa nr.5765/DGDT/12.02.2013; 

- O.C.P.I.- București: aviz tehnic pentru P.U.Z. nr. 311545/29.12.2011; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1158782/24.05.2013; 

- Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.1147061/11.04.2013; 

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

republicată; 

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

Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 

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) art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism P.U.Z.- Str. Eufrosina Popescu nr. 61, Sector 3,  

București, teren în suprafață de 13.972,20 mp, situat în intravilanul municipiului București, aflat în 

proprietatea S.C. Țesătoriile Reunite S.A., conform certificatelor de urbanism nr. 776/15.06.2011 și 

nr. 764/27.06.2013 emise de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef 

nr.21/05.07.2013, prezentat în anexa 1, cu planșele de reglementari urbanistice vizate spre 

neschimbare, prezentate în anexa 2 și cu Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa 3. 

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

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

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare. 

Art.5 Anexele 1*, 2* și 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Gabriel Fătu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.09.2015 

Nr.179  

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind înființarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și  

Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu entități private, a Centrului de Resurse în 

Asistență Socială, precum și pentru transmiterea folosinței gratuite a unor spații 

 

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 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ținând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, r2, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Având în vedere 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; 

Luând în considerare solicitarea comună formulată de Centrul de Resurse și Formare în 

Profesiuni Sociale Pro Vocaţie (C.R.F.P.S. Pro Vocaţie), Centrul de Resurse și Informare pentru 

Profesiuni Sociale ( C.R.I.P.S.), Asociația Social Alert, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale 

(F.D.S.S.), în vederea colaborării pentru înființarea Centrului de Resurse în Asistență Socială, 

înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 

nr.37524/13.08.2015; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.j), coroborate cu art.115, lit.b) și ale 

art.124 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 înființarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, în parteneriat cu Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie 

(C.R.F.P.S. Pro Vocaţie), Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale    (C.R.I.P.S.), 

Asociația Social Alert, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale ( F.D.S.S.), a Centrului de 

Resurse în Asistență Socială (CRAS), conform Anexei nr. 1,  care face parte întegrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.2. În scopul îndeplinirii obiectivelor Centrului de Resurse în Asistență Socială se transmit 

în folosință gratuită următoarele spații din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina-pavilion 

F, mansardă (situat în București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr, 17 și aflat în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1), pentru o perioadă de 5 (cinci) 

ani, astfel: 

a) pentru Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie (C.R.F.P.S. Pro 

Vocaţie): spațiul în suprafață de 88, 2 mp, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

b) pentru Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.): spațiul în suprafață de 

28,2 mp, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) pentru Asociația Social Alert: spațiul în suprafață de 93,7 mp, conform Anexei nr. 4, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1 și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie 

(C.R.F.P.S. Pro Vocaţie), Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale (C.R.I.P.S.), 

Asociația Social Alert, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.) vor elabora și 

aproba Metodologia de colaborare în cadrul Centrului de Resurse în Asistență Socială.   

 

Art.4.  Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1 și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocatie 

(C.R.F.P.S. Pro Vocatie), Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale (C.R.I.P.S.), 

Asociația Social Alert, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.) vor încheia 

contracte de comodat, fiind împuternicit Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Sector 1 în vederea semnării acestora. 

 

Art.5. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocaţie 

(C.R.F.P.S. Pro Vocaţie), Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale (C.R.I.P.S.), 
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Asociația Social Alert, Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.)  şi Serviciul 

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

 

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

din data de 11.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       149 

 Data:     11.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea contractului de asociere nr. 03/1211/21.07.1999,  

încheiat cu S.C. Teomod Style Trading S.R.L.  

 

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

specialitate al Direcției Juridice; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2013 pentru 

modificarea și completarea HCGMB nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătățire a activității în piețele 

agroalimentare din municipiul București; 

 Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2), pct. 1.2., lit. a) din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Administraţiei Pieţelor Sector 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 22/2015; 

 Luând act de contractul de asociere nr. 03/1211/21.07.1999 încheiat între Primăria Sectorului 1 

și S.C. Teomod Style Trading S.R.L. având ca obiect reconstrucţia, modernizarea şi administrarea 

patrimoniului Pieţei Agroalimentare 16 Februarie din Str. Munteniei, Sector 1, Bucureşti; 

 Ţinând cont de faptul că prin sentinţa civilă nr. 944/24.06.2009 pronunțată în dosarul nr. 

48640/3/2008 de către Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, irevocabilă prin Decizia nr. 

5578/27.10.2010 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Municipiul Bucureşti a fost obligat să restituie în 

proprietatea numitelor Săvulescu Anca Ileana Ruxandra şi Voiculescu Adriana Rodica Irina imobilul 

situat în Bucureşti, sector 1, str. Subcetate nr. 38, în suprafaţă de 700 mp teren. 

 Văzând Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 568/05.05.2011 prin care s-a 

restituit în proprietatea numitelor Săvulescu Anca Ileana Ruxandra şi Voiculescu Adriana Rodica Irina 

imobilul situat în Bucureşti,  sector 1, str. Subcetate nr. 38, în suprafaţă de 700 mp teren; 

 Luând act de Procesul-verbal nr. 12165/23.05.2011 încheiat între Administrația Fondului 

Imobiliar și Voiculescu Anca Ileana Ruxandra și Voiculescu Adriana Rodica Irina; 
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 În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Suprafața de teren adusă în asociere de către Primăria Sectorului 1 în vederea 

reconstrucţiei, modernizării şi administrării patrimoniului Pieţei Agroalimentare 16 Februarie se 

diminuează de la 2411,47 mp la 1711,47 mp, astfel încât calcularea și împărțirea profitului asocierii 

urmează să se facă raportat la această suprafață. 

 Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 se mandatează Directorul general 

al Administrației Piețelor Sector 1 să negocieze și să semneze cu reprezentanții  C. Teomod Style 

Trading S.R.L. un act adițional la contractul de asociere nr. 03/1211/21.07.1999. 

 Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Directorul General al Administrației 

Piețelor Sector 1, precum și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

din data de 11.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       150 

 Data:     11.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE    

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ffiinnaalliizzăărriiii  nneeggoocciieerriilloorr  ppeennttrruu  ssttaabbiilliirreeaa  pprreeţţuulluuii    

  îînn  vveeddeerreeaa  îînncchhiirriieerriiii  iimmoobbiilluulluuii  ddeessttiinnaatt  aarrhhiivveeii  PPrriimmăărriieeii  SSeeccttoorruulluuii  11  

  

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

sectorului 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările și completările 

ulterioare şi a  Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale 

prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996; 

 În baza prevederilor art.13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune a lucrărilor publice şi a 

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

 Luând în considerare Raportul de Evaluare şi Studiu de piaţă privind chiria de piaţă a unui 

spaţiu corespunzător depozitării arhivei Sectorului 1, întocmit de SC ROMLIDER  EVALUARI 

IMOBILIARE SRL; 

 În urma negocierilor între reprezentantul societăţii locatoare şi membrii Comisiei desemnaţi prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/21.08.2015; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă finalizarea negocierilor pentru stabilirea preţului  în vederea închirierii 

imobilului destinat arhivei Primăriei Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.  Se mandatează Primarul sectorului 1  să semneze contractul de închiriere. 
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic şi 

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

 

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

data de 11.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       151 

 Data:     11.09.2015 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                       

            

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee  

  ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  șșii  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  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

În temeiul art. 19 şi art. 20, alin.(1), lit. a) şi c)  din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificată prin Ordonanța Guvernului României nr. 20/2015; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 51/2006 

pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei 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; 

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

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

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

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

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

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

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

            Ţinând seama de Hotărârea 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. 335624/22.09.2015 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2015 pentru care au fost avute în vedere 

încasările la data de 22.09.2015, 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 1.400.481,47 mii lei şi este repartizat astfel: 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 945.116,37 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 455.365,10 mii lei. 

 

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

Municipiului Bucureşti în sumă de 1.354.177,47 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local în sumă de 1.163.775,10 mii lei se majorează cu 137,64 mii lei 

devenind 1.163.912,74 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

 

- SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 915.533,29 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 248.379,45 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  în sumă de 24.959,43 mii lei se majoreaza cu 1.408,70 mii lei, devenind 26.368,13 

mii lei, conform anexei nr. 1.3 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 

1.400.481,47 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2015 în sumă de 1.205.879,70 mii lei se majorează cu 137,64 mii 

lei devenind 1.206.017,34 mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.206.017,34 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 915.533,29 mii lei; 

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 290.484,05 mii lei. 

 

(2)       72.025,30 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 56.903,11 mii lei; 

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

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 

             (3)     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, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 

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

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

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

nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

            (6)    33.439,00 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.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);  

 

    (7)    392.179,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 338.558,00 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 53.621,00 mii lei, rectificându-se conform 

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

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2); 

  

(8)    52.436,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

                   - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.786,00 mii lei; 
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                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 36.650,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1); 

 

   (9)   133.184,16 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 109.870,74 mii lei; 

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

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

 

            (10)    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.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 

            (11)  138.247,56 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care: 

               - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.935,50 mii lei; 

   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 125.312,06 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3); 

 

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

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

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

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

 

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

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

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 20,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1); 

 

           (14)   51.120,43 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 48.026,59 mii lei; 

                   - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.093,84 mii lei, nerectificându-se; 

 

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

anexei nr. 1.2.1.13 (1.2.1.13.1). 

  

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

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

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

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

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

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

astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2015 în sumă de 29.158,83 mii lei se majorează cu 1.408,70 mii lei, devenind 

30.567,53 mii lei, 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, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.2.3; 

1.4.1.1.3); 

 

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

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

 

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

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

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

anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1). 
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 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2015 în valoare totală de 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

de cheltuieli în anul curent; 

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

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

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

curent; 

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

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

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

 

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

rectificǎ rǎmȃnȃnd la aceeași valoare, conform anexei nr. 1.5, şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează:     

 

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

1.5.1, din care: 

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

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

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

anexei nr. 1.5.1.1. (1.5.1.1.1). 

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

rectificǎ rǎmȃnȃnd la aceeași valoare, conform anexei nr. 1.6, şi este repartizat pe secţiunea de 

dezvoltare, după cum urmează:     

 

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

1.6.1, din care: 

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

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 56.232,03 mii lei; 
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    (2)   56.232,03 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.6.1.1. (1.6.1.1.1). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 452.994,73 mii lei, conform programului de 

investiţii publice, din care: 

-  288.113,71 mii lei – bugetul local; 

   -  107.664,57 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

 -  984,45 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

-     56.232,00 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

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

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

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

şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, 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 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       152 

 Data:     29.09.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprrooggrraammuulluuii  ddee  ddeesszzăăppeezziirree  ppeennttrruu  sseezzoonnuull  rreeccee,,  

rreessppeeccttiivv  iiaarrnnaa  22001155--22001166  

 

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

Direcţiei Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/28.04.2015 

prin care a fost aprobată Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului 

public de salubrizare în Municipiul București; 

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public 

de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 358/21.11.2007; 

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza 

administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al 

Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art.5, alin.(3) din Actul Adiţional nr. 1 la 

contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a 

Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008; 

Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 6247/15.09.2015, înregistrată 

la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 27015/15.09.2015 având ca obiect transmiterea spre aprobare 

către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2015-2016; 

Luând în considerare adresa nr. D/3203/23.09.2015 a Serviciului Utilităţi Publice din cadrul 

Primăriei Sectorului 1; 

Ţinând cont de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 3414/24.09.2015 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28416/24.09.2015 privind suplimentarea parcului de 

utilaje specifice cu un număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), dotate 
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cu plug şi sărăriţă, ce pot interveni în spaţii mai aglomerate din incinta unităţilor şcolare şi sanitare de 

pe raza Sectorului 1; 

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

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

şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2015-2016, 

potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Faţă de cele 40 de utilaje menţionate în oferta tehnică şi financiară anexe la contractul 

nr. J077/S/30.06.2008, se aprobă decontarea orelor de asteptare şi pentru cele 10 (zece) utilaje 

suplimentare, conform adresei S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 3414/24.09.2015 

înregistrate la autoritatea contractantă sub nr. 28416/24.09.2015, la tarifele din oferta financiară 

anexă la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a 

Sectorului 1 Bucuresti nr. J077/S/30.06.2008. 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al 

Sectorului 1 toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei 

Locale a Sectorului 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       153 

 Data:     29.09.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii 1  

 

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

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

Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.108/2015 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de functii ale Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

                    

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii al  Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1 Bucureşti, conform Anexelor nr. 1.1 şi nr. 1.2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

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

şi Serviciul Secretariat General, Audienţe şi Bucureşti vor aduce 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 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       154 

 Data:     29.09.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,  
cu modificările şi completările ulterioare 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), 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 Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       155 

 Data:     29.09.2015   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii  de prioritate în cadrul 

categoriilor de persoane prevăzute în  Legea nr. 114/1996, a locuinţei, republicată, 

 cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar; 

 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; 

 Având în vedere prevederile art. 42, 43, precum şi unele prevederi ale art.44 din Legea nr. 

114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost 

aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2008 

pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform 

legii, din fondul locativ de stat; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009  privind 

modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.  285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor 

care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în 

Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe 

susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi a celorlalte acte 

normative în domeniul locativ ; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

 Art.1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui 

solicitant îndreptăţit să primească în anul următor o locuinţă socială, criterii necesare întocmirii listei 

de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi de necesitate, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul 

Fond Imobiliar 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 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       156 

 Data:     29.09.2015 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1    

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  114400//2200..0066..22001122    pprriivviinndd  

ddeesseemmnnaarreeaa  mmeemmbbrriilloorr  îînn  CCoommiissiiaa  SSeeccttoorruulluuii  11  ppeennttrruu  aannaalliizzaa  ssoolliicciittăărriilloorr  ddee  llooccuuiinnţţee  ssoocciiaallee  

şşii  ddee  nneecceessiittaattee  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..111144//11999966,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  

ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  şşii  aallee  HHoottăărrâârriiii  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  nnrr..11227755//22000000,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  

ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  îînn  sseennssuull  îînnllooccuuiirriiii  ddoommnnuulluuii  MMiihhaaii  AAlleexxaannddrruu  IIoorrgguulleessccuu  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 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 a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de dispoziţiile art.43 din Legea nr.114/1996, a locuinţei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art.21  din Normele Metodologice, pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii llocuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului României nr.1275/22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Normei Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr.152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.74/2007 privind 

asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi 

din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.18/18.01.2007 

privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice; 

 Văzând Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1332/23.08.2000, precum şi 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.42/13.02.2003 privind aprobarea 

Regulamentului de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente conform legii, din fondul locativ de 

stat; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 140/20.06.2012  privind 

desemnarea membrilor în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de 
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necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de solicitarea domnului Mihai Alexandru Iorgulescu, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr.27862/22.09.2015; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b)  din Legea 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinţe 

sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Mihai Alexandru Iorgulescu cu domnul Tănase 

Stamule. 

 

Art.2.Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond Imobiliar, membrii 

comisiei menționate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

data de 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       157 

 Data:     29.09.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11      îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraațțiiee  aall  ŞŞccoolliiii  PPrriimmaarree  „„MMaarriiaa  KKiinnddeerr  KKiiddss””  

 

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; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 

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

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

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 Primare „Maria Kinder Kids” nr. 194/09.09.2015, înregistrată la 

Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 26582/11.09.2015; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, 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 domnul Doru Iamandi  reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1  în 

Consiliul de administrație al Şcolii Primare „Maria Kinder Kids”, situată în str. Piaţa Amzei, nr.6, sector 

1, București.  

Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Şcoala Primară „Maria Kinder 

Kids”  și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



56 
 

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

data de 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       158 

 Data:     29.09.2015 
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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. 14/28.09.2015 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.11/1/01.09.2015, nr.11/3/01.09.2015, nr.11/12/01.09.2015 ale Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării 

urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB şi  Comisiei de Precoordonare 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 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;  

 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a 

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

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

ulterioare 

 

CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine  3 poziţii.   

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

 

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 

 

 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

de 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       159 

 Data:     29.09.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 

 

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

Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

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

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

Sectorului 1; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

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

Prevederile Hotãrârii Guvernului  României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementãrilor 

cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin 

Hotărârea Guvernului României nr.672/2014; 

Ţinând  seama de prevederile Hotãrârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţã în unele zone publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.1, alin (52) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, completată prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr. 27/2015 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.272/2013 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.51/2003 privind 

măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.22/26.02.2015 

privind aprobarea Statului de functii,  Organigramei  şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/2015 

privind aprobarea creşterii salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al 
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Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 

1; 

În concordantă cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr.2036/04.05.2015, prin 

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

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

posturi prevăzut pentru Administraţia Pieţelor Sector 1 la 38 posturi; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 1, 

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

 Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 îşi încetează 

aplicabilitatea, la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.  

 Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       160 

 Data:     29.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu 

Asociația SOMARO – Magazinul Social, a Proiectului SOMARO-Magazin Social 

 

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 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare 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 și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2001 privind 

aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere solicitarea de prelungire a colaborării, înregistrată la Direcția Generală de 

Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 37748/14.08.2015; 

Luând în considerare Raportul de activitate întocmit de Asociația SOMARO-Magazinul Social, 

înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub 

nr.37749/14.08.2015, precum și Referatul nr. 195/14.09.2015 al Serviciului Prevenire din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

Ținând seama de Contractul de Comodat încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 1 

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 având ca obiect 

transmiterea folosinţei gratuite a imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Luncani nr. 5; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă continuarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu Asociația 

SOMARO-Magazinul Social, a Proiectului SOMARO-Magazin Social, conform Anexei  nr.1, care face  

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Proiectul se va derula pe o durată de 5 ani (cinci), cu posibilitatea de prelungire, în 

imobilul situat în Bucureşti Sector 1, str. Luncani nr. 5, aflat în folosinţa gratuită a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

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

Protecţia Copilului Sector 1 Asociația SOMARO-Mgazinul Social 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 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:       161 

Data:     29.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  ooccuuppaarree  aa  ffuunnccţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ppee  aannuull  22001166  llaa  nniivveelluull    

aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  şşii  llaa  nniivveelluull  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

sseeccttoorruulluuii  11,,  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

PPoolliiţţiiaa  LLooccaallăă  SSeeccttoorr  11,,  CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  SSeeccttoorr  11    

  

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

Direcţia Juridică şi  Resurse Umane; 

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

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

1; 

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

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

 În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor Ordinului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 

2015, înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin adresa nr. 1084/31.08.2015, 

înregistrată sub nr. 40995/31.08.2015 și respectiv adresa nr. I/1293/28.09.2015, înregistrată sub nr. 

45793/28.09.2015; 

 Cu respectarea prevederilor adresei nr. 40995/2015 emisă de către Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici prin care se comunică că nu sunt observații referitoare la modul de completare 

a proiectelor planurilor de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1 – municipiul București și ale instituțiilor subordonate, pentru anul 2016; 

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

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

 



64 
 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 

precum și din cadrul instituțiilor publice de la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București pentru anul 2016, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

a) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;   

b)  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes local 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, conform Anexei 

nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

c) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru  instituţia publică de interes local 

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 4, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre;  

d) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes local Poliţia 

Locală Sector 1, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

e) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes local 

Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, conform Anexei nr. 6, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art.2.  (1) Structura Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 din cadrul 

aparatului de specialitate, precum și din cadrul instituțiilor publice de la nivelul Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București este realizată pe baza propunerilor transmise de ordonatorii de 

credite, în limita numărului de posturi și fondului aferent salariilor de bază, potrivit legislației în 

vigoare.  

                (2) Planul de ocupare a funcțiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) este întocmit 

pe total ordonator principal de credite bugetare și pe fiecare instituție din subordinea acestuia.  

 Art.3. Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a funcțiilor publice revine 

ordonatorului principal de credite și, după caz, ordonatorilor de credite.     
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Art.4. Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi 

de la nivelul instituţiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei  

Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  adoptării.  

Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Manegement Resurse Umane, 

întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe, 

Direcţia Generală de Asistenţă si Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:       162 

 Data:     29.09.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

prin care se ia act de încetarea raportului de serviciu al Directorului Executiv al 

Complexului Multifuncţional Caraiman 

 

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

întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate  al 

Serviciului Legislaţie şi Spaţii cu altă Destinaţie decât cea de Locuinţă din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului sectorului 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

Portivit prevederilor art.45, alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Ţinând seama de Hotărarea 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; 

Luând în considerare prevederile art. 7.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Complexului Multifuncţional Caraiman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

77/21.04.2015;  

Având în vedere Dispoziţia Primarului sectorului 1 nr. 3992/22.09.2015 de încetare a 

raportului de serviciu din funcţia de conducere de Director executiv a doamnei Angelica Juracopschi; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se ia act de încetarea raportului de serviciu, prin acordul părţilor, al Directorului 

Executiv al Complexului Multifunctional Caraiman începând  cu data de 01.10.2015. 
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Art.2. Până la ocuparea postului prin concurs se deleagă atribuţiile specifice postului către 

Şeful Serviciului Juridic Contencios, Achiziţii Publice şi Resurse Umane din cadrul Complexului 

Multifuncţional Caraiman. 

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi 

Serviciul Secretariat General Audiente vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 29.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        163 

 Data:     29.09.2015 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 

  

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de  

bază/indemnizaţiilor de încadrare şi al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al  

celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 

salariul/indemnizaţia brută de încadrare, ale personalului din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi din serviciile/instituţiile publice aflate 

în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ; 

-Referatul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.P.4/762/17.09.2015 ; 

 

În conformitate cu prevederile: 

-O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

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

pentru stabilirea unor măsuri bugetare 

-O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-H.G.R nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Cu luna Septembrie 2015, se acordă o creştere salarială în procent de 12% a 

cuantumului brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare şi al sporurilor, indemnizaţiilor, 

compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 

salariul/indemnizaţia brută de încadrare, ale personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al 
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Primarului Sectorului 4, precum şi din serviciile/instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 4. 

Art.2 Primarul Sectorului 4, prin Direcţia Economică şi Serviciul Resurse Umane, precum şi 

conducătorii serviciilor/instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, vor lua 

măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 21.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dan-Bogdan DELEGEANU 
  

Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 
Nr.168/21.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe  

perioada 01.10.2015 – 31.12.2015  

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4; 

Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin 1 lit „a” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local aprobat prin HCLS4 nr. 13/2004, precum şi ale art. 35 alin.1 şi 81 alin. 2 lit. „a” din 

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

locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul SPIRIDON Ştefan în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.10.2015-31.12.2015. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dan-Bogdan DELEGEANU 
  

Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 169/30.09.2015 
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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 

 

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.5409/22/09/2015. 

- 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 administrativ-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe;  

 - 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 - Autorităţi executive şi legislative 

- Anexa 3.1.2 - cap.51.02.01.03 D - D.G.I.T.L. 

- Anexa 3.1.3 - cap.51.02.01.03 - D.I.T. 

- Anexa 3.1.4 - cap.51.02.01.03 P - Primăria sector 4 

   

- Anexa 3.2 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 

 - Anexa 3.2.1 

 

- cap.54.02.10 

 

-Directia generală de evidență a persoanelor   

 

- 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 - Direcției Generale de Politie 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 - unitati școlare 

- Anexa 3.5.11   - cap.65.02.07.04 - D.I.T. 

 - Anexa 3.5.12   - cap.65.02.07.04 US - unitati școlare 

 - Anexa 3.5.13   - cap.65.04 US - unitati școlare 

- Anexa 3.5.10   - cap.65.04 US - unitati școlare 

   

- Anexa 3.6 - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 
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- Anexa 3.6.1 - cap.66.02.06.03 - Unități medico sociale Sf. Andrei 

- 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 

- 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 3.8 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială   

- Anexa  3.8.1 - cap.68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

- Anexa  3.8.2 - cap.68.02.12 - Unităţi de asistenţă medico-sociale – Centrul 

   medico-social Sf. Andrei 

- Anexa 3.8.3 - cap.68.02. AS - Asistenţă socială 

- Anexa 3.8.4 - cap.68.02.AS.06.1 - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 3.8.5 - cap.68.02.11. - Creşe 

- Anexa 3.8.6 - cap.68.02.AS.05.02 - Asistență Socială în caz de Invaliditate 

- Anexa 3.8.7 - 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 
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Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri 

proprii cap. – anexa 5. 

 

- anexa 4.1 – cap. 70.10.50 – Direcția Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale - Venituri  

 

   
- anexa 4.2          - cap. 70.10.50 - Cheltuieli 

 

Art. 5 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate partial din venituri 

proprii 

 

- anexa 5.1 – capitol bugetar 68.10 -  Asigurări și Asistență Socială  

   

- anexa 5.2        - cap. 68.10.12    - Centrul medico-social Sf.Andrei 

 

Art. 6. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Sectorului 4 al Municipiului 

Bucuresti, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform anexelor 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 
- anexa nr. 6.1 „ Lista de investitii a Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale” 

 
- anexa nr. 6.2 ,,Lista de investiţii a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor” 

 
- anexa nr. 6.3 „ Lista de investiții a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4; 

 
- anexa nr. 6.4 ,,Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4”; 

 
- anexa nr. 6.5 „Lista de investiții a D.G.A.S.P.C” 

 
- anexa nr. 6.6 „Lista de investiții a D.G.A.S.P. – Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1” 

 
- anexa nr. 6.7 „ Lista de investiții a  Centrului  Medico -  Social „Sfântul Andrei” 

 
- anexa nr. 6.8 „Lista de investiții a Centrul Cultural European pentru UNESCO Nicolae 

Bălcescu” 
 

- anexa nr. 6.9 „ Lista de investiții  Primăria Sector 4” 

 

Art.7. Se aprobă lista de investitii a Centrului Medico Social Sf. Andrei pe sursa de finanțare: 

instituții cu finanțare integral sau parțial din venituri proprii. 
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Art. 8. Se aprobă virarea sumei de 15.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

Art. 9. 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 

institutiile 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 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 170/30.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea demisiei de drept a domnului Albu Costin Bogdan 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 
 

Văzând Referatul nr. P.3/188/01.09.2015 întocmit de Secretarului Sectorului 4; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 120/25.06.2015 privind 

validarea unui mandat de consilier local; 

În baza dispoziţiilor art. 32 alin (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr.215/2001, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Cu data prezentei, se constată demisia de drept a domnului Albu Costin Bogdan, validat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 120/25.06.2015. 

Art. 2 Cu aceeaşi dată se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul domnului Albu 

Costin Bogdan în Consiliul Local Sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 
 

Nr. 171/30.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 20/27.02.2014  

privind nominalizarea câte unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru  

evaluarea şi asigurarea calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar  

particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 

 

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 sub nr. P.3/200/ 

11.09.2015, în urma solicitării primite din partea Grădiniţei IQ-EST nr. 98/27.08.2015; 

Luând act de Expunerea de motive întocmită de Viceprimarul Sectorului 4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 41/26.02.2015 pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind organizarea rețelei unităților 

de învățământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2014/2015 

În conformitate cu prevederile cuprinse la art.11, alin.(4) din Legea cu nr.87/2006, prin care s-a 

aprobat O.U.G. nr.75/2005, modificat prin O.U.G. nr.102/2006, privind asigurarea calităţii educaţiei, 

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j’’ şi alin.(4) din Legea 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca domnul PRICEA Dorin să facă parte din Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Grădiniţei IQ-EST. 

Art.2 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 20/27.02.2014 privind 

nominalizarea câte unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul 

Sectorului 4, în sensul că: Grădiniţa IQ-EST, str.Măriuca nr. 40, Sector 4 Bucureşti, se va regăsi în 

anexa din hotărârea susmenţionată, la poziţia nr.29. 

Art.3  – Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti împreună cu persoana nominalizată, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 172/30.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.  

43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr.  

27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al  

Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi  

special de stat din sectorul 4, în urma aplicării Ordinului Ministrului Educaţiei  

Naţionale nr. 4619/2014 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

Văzând Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 133/09.09.2015; 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 203/22.09.2015, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ţinând cont de Ordinului Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar;  

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43/26.02.2015 pentru 

completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, în urma aplicării Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014  

În baza prevederilor art. 96 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

 Potrivit art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.,,j’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Cu data prezentei se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în 

Consiliile de Administraţie pentru 7 unităţi de învăţământ preuniversitar din sectorul 4, conform 

Anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta. 
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Art.2 Reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 4, numiţi în urma aplicării Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, în celelalte 51 de consilii de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 4 rămân neschimbaţi.  

 

Art.3 Lista consilierilor locali care vor face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din sectorul 4 se regăsesc în Anexa nr. 2*, care face parte integrantă din 

prezenta. 

 

Art.4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi de toate persoanele 

nominalizate în anexă, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 173/30.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru certificatele 

de atestare fiscală emise în format electronic/online către instituţiile publice 

 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

Luând în consideraţie raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. 118227/09.09.2015; 

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În baza prevederilor art. 112 şi art.113 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Începând cu data de 01/10/2015, se aprobă scutirea de la plata taxei extrajudiciare de 

timbru pentru certificatele de atestare fiscală emise în format electronic/online către instituţiile 

publice/autorităţile publice,  

Art.2. Primarul Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 
 

Nr. 174/30.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cuantumului sub forma de tichete sociale, pentru asigurarea alocației zilnice 

de hrană, rechizite școlare/manuale, cazarmament, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale 

igienico-sanitare, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copii și tinerii cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ de masă, din Sectorul 4  

oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului -Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

Având în vedere Referatul de Specialitate nr.220584/21.08.2015 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Potrivit prevederilor Ordinului cu nr.5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale 

special integrați în învățământul de masă, precum și Hotărârea Guvernului nr.904/2014 pentru 

stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

administraţia publică locală, republicată; cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă, acordarea de tichete sociale, pentru asigurarea alocației zilnice de hrană, 

rechizite școlare/manuale, cazarmament, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, 

jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale 

școlarizați în unitățile de învățământ de masă din Sectorul 4, oferite de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului -Sector 4, astfel: 
 

Alin (1).VALOAREA ALOCAȚIEI DE HRANĂ (lei/zi/copil/tânăr) 

-copii cu vârsta de la 0 până la 3 ani inclusiv – 12,00 lei 
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-copii cu vârsta de la 3 până la 7 ani inclusiv – 16,60 lei 

-copii cu vârsta de la 7 până la 14 ani inclusiv – 16,60 lei 

-copii cu vârsta de la 14 până la 18 ani inclusiv – 16,60 lei 

-tineri cu vârsta de la 18 până la 26 ani inclusiv – 16,60 lei 

Alin.(2).VALOAREA DREPTURI ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, MATERIALE IGIENICO-

SANITARE, RECHIZITE/MANUALE, JUCĂRII, TRANSPORT, MATERIALE CULTURAL-

SPORTIVE(lei/an/copil/tânăr) 
 

-copii cu vârsta de la 0 până la 3 ani inclusiv – 360  lei 

-copii cu vârsta de la 3 până la 7 ani inclusiv – 490  lei 

-copii cu vârsta de la 7 până la 14 ani inclusiv – 610 lei 

-copii cu vârsta de la 14 până la 18 ani inclusiv – 750 lei 

-tineri cu vârsta de la 18 până la 26 ani inclusiv – 840 lei 
 

 Art.2. Cuantumul prevăzut la art.1 se achită pentru un an şcolar, astfel: 

- pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie în luna decembrie; 

- pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie în luna iulie. 

 Art. 3. Se aprobă procedura de depunere şi aprobare a cererilor pentru acordarea alocaţiei 

zilnice de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte, încălţăminte pentru copiii şi tinerii cu 

cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ de masă conform Anexei la 

prezenta.  

Art.4. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 
 

Nr. 175/30.09.2015 
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Anexa  

la HCLS4 nr. 175/30.09.2015 

 

METODOLOGIA 

de depunere şi aprobare a cererilor pentru acordarea alocaţiei de hrană, rechizite 

şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte, încălţăminte,sub forma de tichete sociale pentru 

copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

de masă din Sectorul 4 

 

 Art.1. Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ de 

masă din Sectorul 4, pot beneficia, în limita bugetului anual aprobat, de alocaţie zilnică de hrană, 

rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte, încălţăminte, sub forma de tichete sociale. 

 Art. 2. Drepturile menţionate la art.1) se acordă pentru un an şcolar, astfel: 

- pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie în luna decembrie; 

- pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie în luna iulie, conform 

adeverinţelor de prezenţă cu numărul de zile pe care le-a frecventat copilul la şcoală sau grădiniţă în 

lunile menţionate anterior, în cuantum stabilit de Consiliul Local al Sectorului 4 prin Hotărârea Nr. 

175/30.09.2015 

 Art. 3. Solicitanţii vor depune la Serviciul Evaluare Complexă aflat în subordinea D.G.A.S.P.C.-

Sector 4, un dosar care va conţine următoarele documente eliberate în anul şcolar în curs: 

a) Cerere – tip sau scrisă de mână depusă de părintele sau reprezentatul legal al copilului cu 

CES; 

b) Copie a Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională emisă de către 

C.M.B.R.A.E. valabil pentru anul şcolar în curs, conform cu originalul şi ştampilat de şcoală; 

c) Copie a actului de identitate al/ai reprezentantului/reprezentanţilor legal(i) valabil 

(obligatorie pentru minori); 

d) Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă);  

e) Negaţie de la D.G.A.S.P.C.-ul din raza administrativ-teritorială a şcolii pe care a frecventat-

o anterior în cazul transferului la o şcoală din Sectorul 4 (după caz); 

f) Copie a certificatului de naştere/copie a actului de identitate valabil al elevului; 

g) Copie a Certificatului de încadrare în grad de handicap (după caz); 

h) Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar codul IBAN al unui cont 

bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestaţiei sociale) în situaţia în care acesta 

sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar; 

i) Adeverinţă şcolară a elevului cu numărul de zile pe care le-a frecventat copilul la şcoala 

sau grădiniţa în lunile respective. 
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 Art. 4. Documentele menţionate la art.3, lit.(a – h) se depun anual, iar documentul menţionat la 

lit. i) se depune, în primele 15 zile lucrătoare, ale lunii decembrie, respectiv în primele 15 zile 

lucrătoare de la finalizarea cursurilor în luna iunie, sub sancţiunea pierderii alocaţiei lunare de hrană 

aferente. 

 Art. 5. Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului a 

D.G.A.S.P.C.-Sector 4, va analiza fiecare dosar şi va întocmi referat cu propunere de aprobare sau 

după caz, de respingere a cererii. 

 Art. 6. Prin decizie, Primarul Sectorului 4 aprobă sau respinge cererea în termen de maxim 30 

de zile de la data depunerii. 

 Art. 7. Drepturile prevăzute la art.1) la prezenta Metodologie vor fi acordate sub forma de 

tichete sociale, ce vor fi ridicate de către reprezentantul legal pe baza B.I./C.I. de la caseria 

D.G.A.S.P.C.-Sector 4. 

 Art. 8. Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului a 

D.G.A.S.P.C.-Sector 4, va transmite o situatie centralizată către societatea care va emite tichetele 

sociale în care se va regăsi numele, prenumele, CNP-ul, precum și suma alocată. 

 Art.9. Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului a 

D.G.A.S.P.C.-Sector 4, va comunica părinților, sau după caz reprezentantului legal, perioada în care 

aceștia vor putea ridica tichetele sociale, după transmiterea către caseria D.G.A.S.P.C., a borderoului 

de plată. 

 Art. 10. În cazul încetării frecventării cursurilor din alte cauze, decât cele medicale sau, a 

înregistrării unui număr de absenţe care potrivit regulamentului şcolar permit exmatricularea, 

încetează de drept acordarea beneficiilor prevăzute la art.1). Măsura se ia de către conducerea 

D.G.A.S.P.C.-Sector 4 şi se comunică de îndată Primarului Sectorului 4. 

   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 
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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 modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Învăţământ şi  

Tineret Sector 4 

 

Consiliul Local Sector 4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr.5866/05.08.2015, întocmit de Direcţia Învăţământ şi 

Tineret Sector 4; 

Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Având în vedere: 

- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.38588 conexat cu 37177/2015;  

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/23.04.2015 privind aprobarea numărului maxim de 

posturi, pe anul 2015, la nivelul Sectorului 4; 

- Prevederile art. 107 alin.(l) lit. b), alin.3, alin.6 coroborat cu dispoziţiile art. 111 alin. 1, alin.3 şi alin.4 

din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea 

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

publice; 

- Dispoziţiile Ordinului nr.4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea 

avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora 

de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, cu 

modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. "e" şi alin.4 din Legea nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei împreună cu Statul de funcţii şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4, potrivit Anexelor nr. 1*, nr. 2 şi 

nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea articolele 2 şi 3 

ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.18/29.01.2015 privind reorganizarea Administraţiei 

Şcolilor, Liceelor şi Grădiniţelor Sector 4, schimbarea denumirii în Direcţia Învăţământ şi Tineret 

Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare. 

 Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 176/30.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului București 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 retribuirea membrilor titulari și a membrilor supleanți numiți în  

comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.550/2002 la nivelul Sectorului 4  

al Municipiului București 

 

Având în vedere Raportul de Specialitate al Directiei Juridice nr. S2/3038/30.09.2015 şi 

Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4; 

În temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (6) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor 

comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor 

județene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, a 

prevederilor HCGMB nr. 255/2003 privind stabilirea indemnizației membrilor comisiilor pentru 

aplicarea Legii nr. 550/2002 la nivelul Municipiului și sectoarelor Municipiului București modificată prin 

239/2004 și HCGMB nr. 42/2007 privind majorarea indemnizației membrilor comisiilor pentru 

aplicarea Legii nr.550/2002 constituite la nivelul Primăriei Municipiului București și Primăriilor 

Sectoarelor 1-6; 

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 Membrii titulari numiți în comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.550/2002 vor fi 

retribuiți, pentru activitatea desfășurată, conform HCGMB nr 42/2007. 

Art.2 Membrii supleanți vor beneficia de aceeași indemnizație doar în situația în care înlocuiesc 

membrii titulari. 

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, membrii comisiei Legii nr. 550/2002 și 

Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile cuprinse în prezenta, conform competențelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 30.09.2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

  

Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 177/30.09.2015 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



94 
 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  
Hotărârea nr. 111 din 24.09.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă............................................................... 96 

Hotărârea nr. 112 din 24.09.2015 privind  aprobarea rectificării  Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti................................................................................................................................... 

 

97 

Hotărârea nr. 113 din 24.09.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind 

aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările 

supraterane SMART PARKING........................................................................................................................................... 

 

 

98 

Hotărârea nr. 114 din 24.09.2015 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6……………………………………………………………………………… 

 

100 

Hotărârea nr. 115 din 24.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare parte carosabilă aferentă aleii ce face legătura între Str. Valea Roşie şi Aleea Valea Călugărească prin 

spatele Bl. A10”………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 102 

Hotărârea nr. 116 din 24.09.2015 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 

16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” şi 

Grădiniţa ,,GOODSTART” la unităţi de învăţământ particular………………………………………………………………… 

 

 

 

103 

Hotărârea nr. 117 din 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……………………… 

 

 

105 

Hotărârea nr. 118 din 24.09.2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 156 din data de 27.11.2014  

privind  nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.......................................................... 

 

 

108 

Hotărârea nr. 119 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Apeductului nr. 83”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 225,92 m.p., proprietate privată 

persoană fizică.................................................................................................................................................................... 

 

 

110 

Hotărârea nr. 120 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 17A”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 m.p., proprietate privată 

persoane fizice.................................................................................................................................................................... 

 

 

112 

Hotărârea nr. 121 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 3”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 267 m.p., proprietate privată persoană 

fizică...................................................................................................................................................................................... 

 

 

114 

Hotărârea nr. 122 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 274 m.p., proprietate privată persoană 

fizică...................................................................................................................................................................................... 

 

 

116 

Hotărârea nr. 123 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 26”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 427 m.p., proprietate privată 

persoană juridică................................................................................................................................................................. 

 

 

118 

Hotărârea nr. 124 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe de serviciu pe un teren  în suprafaţă de 152 m.p., proprietate privată 

persoană juridică................................................................................................................................................................. 

 

 

120 

Hotărârea nr. 125 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 11C”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 161 m.p., proprietate privată 

persoană fizică.................................................................................................................................................................... 

 

 

122 

Hotărârea nr. 126 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 268 m.p., proprietate privată 

persoană fizică................................................................................................................................................................... 

 

 

124 

Hotărârea nr. 127 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 18”,  



95 
 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 309 m.p., proprietate privată 

persoană fizică.................................................................................................................................................................... 

 

126 

Hotărârea nr. 128 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 3”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 258 m.p., proprietate privată 

persoane fizice..................................................................................................................................................................... 

 

 

128 

Hotărârea nr. 129 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 32-38”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.500 m.p., proprietate privată 

persoană fizică.................................................................................................................................................................... 

 

 

130 

Hotărârea nr. 130 din 24.09.2015 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Lungă nr. 40N”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 281 m.p., proprietate 

privată persoană fizică........................................................................................................................................................ 

 

 

132 

 

 

  



96 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Tulugea Danil în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 

3 luni, până la data de 31.12.2015. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 111 

Data: 24.09.2015 
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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 si 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2015 în sumă de 978.437 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 969.973 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015,  în sumă 95.897 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 95.897 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 112 

Data: 24.09.2015 

 

*Anexele  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti 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 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009  

privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum  

şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 167/2009 privind 

aprobarea Programului multianual de investiţii pentru ,,Implementarea a 200 sisteme parcări 

inteligente verticale” şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului 

de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările 

supraterane SMART PARKING; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) şi ale 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 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art. 1. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind 

aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui 

loc pentru parcările supraterane SMART PARKING şi va avea următorul conţinut: “Preţul pentru un 

loc închiriat este de 115 lei/lună. Plata se va face la casieria Administraţiei Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6”. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6 vor duce 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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 113 

Data: 24.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

      Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor 

privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe 

speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor 

publice de interes local; 

      -  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-   H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

ulterioare; 

- Prevederile art. 4 din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de 

organizarea şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Referat Justificativ Organigramă nr. D/15200/31.07.2015, întocmit de către D.G.A.S.P.C. 
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Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) şi n)  din Legea 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau 

schimbări de posturi între compartimente, în cazul în care nevoile instituţiei o cer, cu respectarea 

numărului de posturi aprobat. 

 Art. 3. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va elabora şi va înainta spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6, modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

instituţiei. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi D.G.A.S.P.C. 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 Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 114 

Data: 24.09.2015 

 

 

 

*Anexele  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti 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 indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 

 “Reabilitare parte carosabilă aferentă aleii ce face legătura între Str. Valea Roşie 

 şi Aleea Valea Călugărească prin spatele Bl. A10” 

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. 

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

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare parte 

carosabilă aferentă aleii ce face legătura între Str. Valea Roşie şi Aleea Valea Călugărească prin 

spatele Bl. A10”, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică 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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 115 

Data: 24.09.2015 

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



103 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  

de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa  

cu Program Prelungit ,,PRIKI” şi Grădiniţa ,,GOODSTART” la unităţi de învăţământ particular 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

a adresei Asociaţiei ,,Speranţă pentru Mâine” pentru Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” cu nr. 

226B din data de 14.08.2015, înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6058 din 

data de 14.08.2015, a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3539 din data de 26.03.2015, a 

adresei Grădiniţei ,,GOODSTART” cu nr. 76 din data de 18.08.2015, înregistrată la sediul 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6106 din data de 18.08.2015 şi a Ordinului Ministrului Educaţiei 

şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3900 din data de 26.05.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică şi completează Anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 la unităţi de învăţământ 

particular cu următoarele unităţi de învăţământ particular respectiv Grădiniţa cu Program Prelungit 

,,PRIKI”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Sergent Apostol Constantin nr. 14, Sector 6, precum şi 

Grădiniţa ,,GOODSTART”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 109B, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 rămân neschimbate.  



104 
 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 116 

Data: 24.09.2015 
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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 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 Performantă 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”; 

 Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti – Sector 6 cu nr. 171 

din data de 09.09.2015 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 6607 din data de 

10.09.2015; 

 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; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2015-2016 din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către 
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Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Administraţia Şcolilor Sector 6 conform Anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. 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 fiecărei 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicată în program.  

 Art. 4. Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor asigura masa pentru maxim 4200 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 2100 de 

elevi în limita sumei de 4.460.400 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 2100 de elevi în limita sumei de  4.460.400 lei, cheltuieli necesare funcţionării 

programului “Şcoală după şcoală”. 

 Art. 5. Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta 

lunar Administraţiei Şcolilor Sector 6 până la sfârşitul lunii respective situaţia ştatelor de plată (detaliat 

nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins în programul “Şcoală după 

şcoală”. 

 Art. 6. Plăţile efective ale ştatelor de plată de la articolul mai sus menţionat se vor face în luna 

următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6. 

 Art. 7. La data aprobarii prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 numărul 129 

din 25.09.02014, precum şi prevederile H.C.L. Sector 6 numărul 157 din 27.11.2014. 

  Art. 8. (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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 117 

Data: 24.09.2015 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti 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 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 156 din data de 27.11.2014  

privind  nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat, particular şi confesional  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi modificarea numărului de membri ai consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pentru anul scolar 2015-2016; 

 Ţinând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.U.G. nr. 49/2014 pentru 

instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se modifică şi se completează H.C.L. Sector 6 nr. 156 din data de 27.11.2014 privind 

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

Anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 156 din data de 27.11.2014 privind nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţămant de 

stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 
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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 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 118 

Data: 24.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele  pot  fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti 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 – “Calea Apeductului nr. 83”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 225,92 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 – 

“Calea Apeductului nr. 83”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24147/9/5 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 – “Calea Apeductului nr. 83”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 225,92 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 119 

Data: 24.09.2015 
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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 Budieni nr. 17A”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  

de 307 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 Budieni nr. 17A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10516/7/2 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) 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 Budieni nr. 17A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 120 

Data: 24.09.2015 
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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 Deduleşti nr. 3”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 267 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 Deduleşti nr. 3” Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37380/7/11 din 27.10.2015 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 Deduleşti nr. 3”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 267 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 121 

Data: 24.09.2015 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 274 m.p.,  

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20134/7/5 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 – “Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 274 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 122                  

Data: 24.09.2015   
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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 Oboga nr. 26”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

 de 427 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 Oboga nr. 26”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16701/3/11 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 Oboga nr. 26”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 427 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 123                  

Data: 24.09.2015  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe de serviciu pe un teren  

în suprafaţă de 152 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 – 

“Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25516/4/5 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 – “Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe de serviciu pe un teren în suprafaţă de 152 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 124                  

Data: 24.09.2015  
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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 Părăluţelor nr. 11C”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 161 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 Părăluţelor nr. 11C”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14906/3/7 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 Părăluţelor nr. 11C”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 161 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 125     

Data: 24.09.2015  
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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 – “Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  

de 268 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 – 

“Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33247/7/3 din 27.10.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 268 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 126                  

Data: 24.09.2015   
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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 Spacu Gheorghe nr. 18”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 309 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 Spacu Gheorghe nr. 18”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15210/3/5 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 Spacu Gheorghe nr. 18”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 309 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 127                  

Data: 24.09.2015  
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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 Strămoşilor nr. 3”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 258 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 Strămoşilor nr. 3”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6     nr. 

14907/3/6 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 Strămoşilor nr. 3”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 258 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 128                  

Data: 24.09.2015   
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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 – “Drumul Valea Largă nr. 32-38”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.500 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 – 

“Drumul Valea Largă nr. 32-38”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17218/11/5 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 – “Drumul Valea Largă nr. 32-38”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.500 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 129                    

Data: 24.09.2015  
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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 – “Drumul Valea Lungă nr. 40N”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  

de 281 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 – 

“Drumul Valea Lungă nr. 40N”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21913/8/5 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 – “Drumul Valea Lungă nr. 40N”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 281 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Constantin Moisă Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 130     

Data: 24.09.2015  
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