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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 542 din 18.04.2016 
 

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

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

pentru trimestrul II 2016 
 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 4253/16.03.2016; 

 

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

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

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

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

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

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

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2016 se va indexa 

cu -0,91% faţă de cel aferent trimestrului I 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din 

dispoziţie. 
  

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

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

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

indexare aferent trimestrului II 2016. 
 

PRIMAR GENERAL, 
 

Ioan-Răzvan SAVA 
  
  
 Secretar General al 
  
 Municipiului Bucureşti 
  
 Adrian IORDACHE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 542 DIN 2016 A PRIMARULUI GENERAL  

PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE 

LOCUINŢĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL II 

 

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

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

al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2016 este de -0,91% faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul I 2016 potrivit următorului calcul : 

 
 
 

                             -procente- 
 

Număr  

curent 

Indicele preţurilor de consum  

pentru luna Decembrie -2015 faţă  

de Noiembrie -2015 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna 

 Ianuarie - 2016 faţă de  

Decembrie - 2015 

Indicele preţurilor de 

 consum pentru luna  

Februarie - 2016 faţă  

de Ianuarie-2016 

1. 100,11 99,22 99,76 

  

  

  

 

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

 

  

 

    100,11% x 99,22% x 99,76% = 99,09% – 100% = -0,91% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.  590 din 25.04.2016 

 

 Văzând referatul de specialitate nr. 2771/19.04.2016 al Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București. 

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

sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

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

contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările și 

completările în vigoare 

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

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Evaluarea activității desfășurate în anul 2015 de către managerii spitalelor al căror management 

a fost transferat autorității publice locale a Municipiului București se va desfășura conform criteriilor 

de performanță stabilite prin Ordinul MS nr. 112/2007 cu completările și modificările ulterioare și pe 

baza criteriilor specifice și a ponderilor stabilite conform Anexelor nr.1* și 2* la prezenta decizie. 

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

-   2 reprezentanți desemnați de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

- 1 reprezentant desemnat de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 

Perfecționare în Domeniul Sanitar 

-   1 reprezentant desemnat de către Institutul Național de Sănătate Publică 

-   1 reprezentant desemnat de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București  

-   1 secretar desemnat de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

Art.3 Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din președinte, 4 membri și un secretar fiind 

constituită din: 

-  2 reprezentanți desemnați de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

- 1 reprezentant desemnat de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 

Perfecționare în Domeniul Sanitar 

-   1 reprezentant desemnat de către lnstitutul Național de Sănătate Publică 
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- 1 reprezentant desemnat de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București 

- 1 secretar desemnat de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

Art.4 

a) Componența nominală a comisiei de evaluare, precum și a comisiei de contestații, se stabilesc prin 

decizia directorului general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. 

b) Cvorumul minim de funcționare și de adoptare al deciziilor comisiilor de evaluare și de soluționare 

a contestaţiilor este de 3 (trei) membri. 

c)  Modalitatea de adoptare a deciziilor este prin majoritatea simplă de voturi.  

Art.5  Metodologia de evaluare este prevăzută în Anexa nr. 3* Ia prezenta decizie. 

Art.6 Metodologia de calcul a indicatorilor este prevăzută în Anexa nr. 4* Ia prezenta decizie.  

Art.7 Modelul fișei de evaluare este prevăzut în Anexa nr. 5*. 

Art.8 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București va asigura organizarea și suportul 

logistic pentru evaluare. 

Art.9 Direcția Administrație Publică din cadrul Primăriei Municipiului București, Administrația Spitalelor 

și Serviciilor Medicale București, spitalele al căror management a fost transferat autorității publice 

locale a Municipiului București, precum și membrii Comisiei vor duce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 
 

RĂZVAN IOAN- SAVA 
  

 Secretar general  

al Municipiului Bucureşti 

Adrian IORDACHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr.  630 din 27.04.2016 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane 

nr.4466/2016; 

 În temeiul art. 57, alin. (2), art. 61, art. 63 art. 64, art. 65 și art. 68 alin.(1) din Legea nr. 

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Se modifică și se completează art. 1 din Dispoziția Primarului General nr. 98/2016 și va 

avea următorul cuprins: 

 

Se delegă domnul Raicu Mircea Cristian - viceprimar, să îndeplinească atribuțiile Primarului General 

al Municipiului București care rezultă din activitatea Direcției Generală Infrastructură și Servicii 

Publice; Direcției Generală Achiziții cu direcțiile din subordine: Direcția Proceduri de Achiziție și 

Direcția Contracte, Direcția Urbanism din cadrul Direcției Generală Dezvoltare Urbană, Direcția 

Administrație Publică, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție precum și cele referitoare la aplicarea 

Legii nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Art. 2 Domnul Raicu Mircea Cristian, viceprimar, direcțiile nominalizate Ia art. 1 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan-Răzvan SAVA 

  

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

ADRIAN IORDACHE 

 

 

 

  



8 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIA 

NR. 658 / 29.04.2016 
 

Privind decizia de expropriere în proiectul de utilitate publică 

,,Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între strada Barbu Văcărescu și strada Petricani -Tronson I” 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii 

Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 4/391/31.03.2016 

  

 Conform art. 2 alin. 2, art. 7, art. 8 și art. 9 alin. 1 din Legea 255/2010 privind exproprierea 

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

local, republicată și modificată, art. 5 și art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011, 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 

pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate 

pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, ,,Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între strada 

Barbu Vacărescu și Strada Petricani -Tronson I”· 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 10 al hotărârii Consiliului General sus-menționate, conform 

căruia ,,[...] Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării 

procedurilor de expropriere", 

 

 Având în vedere că sumele de bani aferente despăgubirii proprietarilor imobilelor afectate de 

lucrarea de utilitate publică de interes local Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între strada Barbu 

Văcărescu și Strada Petricani -Tronson I au fost consemnate în conturi deschise pe numele acestora, 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015, 

 

 Având în vedere că, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. 7 și 8 al Legii nr. 255/2010, au 

fost întocmite rapoartele finale de evaluare pentru imobilele expropriate, avându-se în vedere 

expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, 

 

 Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării intenției de expropriere, 

 

 În temeiul art. 61 alin. 2, art. 63 alin. 1 lit. e și art. 68 alin 1 din  Legea 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
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PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se expropriază imobilele proprietate privată menționate în Anexa nr.1, calitatea de 

expropriator revenind Municipiului București. De la data emiterii prezentei Dispoziții operează de 

drept transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică de 

interes local Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între strada Barbu Văcărescu și strada Petricani -

Tronson I, identificate potrivit Anexei nr.1, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în 

proprietatea publică a Municipiului București. 

 

 Art. 2 Prezenta Dispoziție constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea 

bunurilor imobile identificate în Anexa nr. 1, atât împotriva celor expropriați cât și împotriva celor care 

pretind orice drept legat de aceste imobile până Ia soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului 

legat de proprietatea bunului imobil expropriat. 

 

 Art.3 Prezenta Dispoziție produce efecte și în următoarele situații: 

 

 Persoanele expropriate nu s-au prezentat Ia sediul Primăriei Municipiului București în termenul 

de 20 de zile calendaristice de Ia data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri; 

 

 Persoanele expropriate s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului București în termenul 

menționat mai sus, dar nu au depus documente care să ateste dreptul de proprietate sau un alt drept 

asupra imobilelor expropriate; 

 

 Nu sunt cunoscuți sau nu au fost identificați corect toți proprietarii și titularii altor drepturi asupra 

imobilelor expropriate; 

 

 Există succesiuni nedeschise sau aflate în dezbatere, precum și succesori necunoscuți asupra 

imobilelor expropriate; 

 

 Nu se ajunge la o înțelegere cu privire la valoarea despăgubirii pentru imobilele expropriate.  

 

 Art. 4 În baza prezentei Dispoziții, reprezentanții Municipiului București vor solicita înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere. 

 

 Art. 5 Prezenta Dispoziție produce efecte de Ia data emiterii și va fi afișată Ia sediul Consiliului 

General al Municipiului București, Ia sediul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București și 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București. 
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 Art. 6 Contestațiile formulate de persoanele îndreptățite în legătură cu prezenta Dispoziție nu 

suspendă transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate către Municipiul București. 

 

 Art. 7 Anexa nr. 1* cu imobilele expropriate face parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

 

 Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 
 

IOAN-RĂZVAN SAVA 
  
  
   Secretar General   
  
 al Municipiului Bucureşti 
  
 Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

BUCUREȘTI 

NR. 658/29.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/


11 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 659 / 29.04.2016 

Privind decizia de expropriere în proiectul de utilitate publică 

„Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti - Piteşti" între strada G-ral Petre 

Popovăţ şi strada Amilcar C.Săndulescu - Etapa I 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale de Infrastructură și Servicii 

Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 3664/17.03.2016. 

  

 Conform art. 2 alin. 2, art. 7, art. 8 și art. 9 alin. 1 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 

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

local, republicată și modificată, art. 5 și art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011, 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 

pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate 

pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, „Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada 

Bucureşti - Piteşti" între strada G-ral Petre Popovăţ şi strada Amilcar C.Săndulescu - Etapa I, 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 9 al hotărârii Consiliului General sus-menționate, conform 

căruia ,,[...] Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării 

procedurilor de expropriere", 

 

 Având în vedere că sumele de bani aferente despăgubirii proprietarilor imobilelor afectate de 

lucrarea de utilitate publică de interes local , „Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada 

Bucureşti - Piteşti" între strada G-ral Petre Popovăţ şi strada Amilcar C.Săndulescu - Etapa I au fost 

consemnate în conturi deschise pe numele acestora, conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr.28/12.02.2015, 

 

 Având în vedere că, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. 7 și 8 al Legii nr. 255/2010, au 

fost întocmite rapoartele finale de evaluare pentru imobilele expropriate, avându-se în vedere 

expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, 

 

 Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării intenției de expropriere, 
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 În temeiul art. 61 alin. 2, art. 63 alin. 1 lit. e și art. 68 alin 1 din Legea 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1 Se expropriază imobilele proprietate privată menționate în Anexa nr.1, calitatea de 

expropriator revenind Municipiului București. De la data emiterii prezentei Dispoziții operează de 

drept transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică de 

interes local Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti - Piteşti între strada G-

ral Petre Popovăţ şi strada Amilcar C.Săndulescu - Etapa I, identificate potrivit Anexei nr.1, din 

proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Municipiului București. 

 

 Art. 2 Prezenta Dispoziție constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea 

bunurilor imobile identificate în Anexa nr. 1, atât împotriva celor expropriați cât și împotriva celor care 

pretind orice drept legat de aceste imobile până Ia soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului 

legat de proprietatea bunului imobil expropriat. 

 

 Art.3 Prezenta Dispoziție produce efecte și în următoarele situații: 

 

 Persoanele expropriate nu s-au prezentat Ia sediul Primăriei Municipiului București în termenul 

de 20 de zile calendaristice de Ia data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri; 

 

 Persoanele expropriate s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului București în termenul 

menționat mai sus, dar nu au depus documente care să ateste dreptul de proprietate sau un alt drept 

asupra imobilelor expropriate; 

 

 Nu sunt cunoscuți sau nu au fost identificați corect toți proprietarii și titularii altor drepturi asupra 

imobilelor expropriate; 

 

 Există succesiuni nedeschise sau aflate în dezbatere, precum și succesori necunoscuți asupra 

imobilelor expropriate; 

 

 Nu se ajunge la o înțelegere cu privire la valoarea despăgubirii pentru imobilele expropriate.  

 

 Art. 4 În baza prezentei Dispoziții, reprezentanții Municipiului București vor solicita înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere. 
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 Art. 5 Prezenta Dispoziție produce efecte de Ia data emiterii și va fi afișată Ia sediul Consiliului 

General al Municipiului București, Ia sediul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București și 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București. 

 

 Art. 6 Contestațiile formulate de persoanele îndreptățite în legatură cu prezenta Dispoziție nu 

suspendă transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate către  Municipiul București. 

 

 Art. 7 Anexa nr. 1* cu imobilele expropriate face parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

 

 Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 
 

IOAN-RĂZVAN SAVA 
  
  
   Secretar General   
  
 al Municipiului Bucureşti 
  
 Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

BUCUREȘTI 

NR. 659/29.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numărului total de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Administraţiei Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă numărul total de posturi (de 191 de posturi, din care 24 de posturi de 

conducere), organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale 

Administrației Fondului lmobiliar, conform anexelor nr. 1*, nr. 2* și nr. 3* care fac parte integrată din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prevederile art. 2 alin. 8, precum și anexele 10a și 10b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

305/2013, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013 rămân neschimbate. 

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

București și Administrația Fondului lmobiliar vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 18.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 18.04.2016 

Nr. 81 
 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind incetarea mandatului de consilier al domnului Scarlat Horia  

și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al  

Municipiului București 

 

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

Municipiului București; 

Având în vedere demisia domnului Scarlat Horia, înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu 

nr. 1306/6/28.03.2016 și Ia Direcția Asistenţă Tehnică și Juridică cu nr. 1584/29.03.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Articol unic: Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Scarlat Horia, ca urmare 

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

Municipiului București. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 82 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru  

anul 2016, calculată conform Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr.  

 317/2008 

 

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

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

Serviciul UIP Faza 2 Glina; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/29.10.2008; 

În conformitate cu prevederile: 

- Memorandului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor 

Ia asigurarea cofinanțării Măsurii ISPA nr.2004/R0/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) 

„Condiționalității"; 

- Anexei D - „Obligațiile Primăriei" din Legea nr. 470 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea 

Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de lnvestiții și Primăria Municipiului 

București pentru proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București - Glina, Faza A, 

semnat Ia București Ia 29 mai 2006; 

- Art. 2 alin. 2.1 „Cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată" din Actul Adițional nr. 4507 din 

4 decembrie 2008 Ia Contractul de Concesiune cu privire Ia furnizarea de servicii alimentare cu apă 

și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București SA.; 

 -Art. 24 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa și de 

canalizare, cu modificările și completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2016, în valoare 

de 0,05 RON/m
3
 apă uzată, calculată conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobata prin anexa nr. 2 Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 317 /2008. 
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Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și S.C. APA NOVA București S.A. vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin Direcția  

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, să înființeze  

Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" - unitate sanitară cu  

personalitate juridică 

 

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

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

Socială a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină  

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), 

art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la înființarea, 

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a Centrului de Sănătate 

Multifuncțional "Sfântul Nectarie" - unitate sanitară cu personalitate juridică, cu condiția obținerii 

avizelor Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 
 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 84 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcția  

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația  

Filantropică „Metropolis” în vederea implementării în comun a proiectului  

„Centrul de zi pentru copii și părinți” 

 

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

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

Socială a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. 7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 

81 alin. (2) lit. q) și 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 Ș T E : 

 

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Filantropică 

„Metropolis” în vederea implementării în comun a proiectului „Centrul de zi pentru copii și părinți”. 

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

și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 85 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Sector 6, prin Direcția  

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația  

Filantropică „Metropolis” în vederea implementarii în comun a proiectului 

 „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc” 

 

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

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

Socială a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul  cadru de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), 

art. 81 alin. (2) lit. q) și 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 Ș T E: 

 

Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea, 

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Filantropică 

„Metropolis” în vederea implementării în comun a proiectului „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru 

Tineri în Situații de Risc” 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 
 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 86 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea continuității proiectului de prevenire HIV și integrare  

socio-profesională a consumatorilor de droguri „Un pas înainte pentru  

integrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile din București” 

 

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

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

Socială a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

serviciilor sociale; 

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

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor 

Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se aprobă acordul de asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București și ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, în vederea asigurării continuității 

proiectului de prevenire HIV și integrare socio-profesională a consumatorilor de droguri „Un pas 

înainte pentru integrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile din București”, prevăzut în 

anexa nr. 1*. 

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

București, asigură decontarea costurilor proiectului „Un pas înainte pentru integrarea socială și 

profesională a persoanelor vulnerabile din București”, conform anexei nr. 2*. 

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

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

București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Programului de alocare de Ia bugetul local al municipiului  

București pentru anul 2016 de finanțări nerambursabile, potrivit  

prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

 nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit  

de interes general, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

de specialitate al Direcției lmplementare Politici Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

23/29.02.2016 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de Ia bugetul local 

pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, a Regulamentului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile alocate de Ia bugetul local al municipiului București pentru activităţi 

nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract-cadru de finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al municipiului București a activităților nonprofit de interes local și ale Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr. 32/29.02.2016; 

În conformitate cu art. 15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de·interes general, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit e, alin. (6) lit. a) pct. 1, 2 și 9 alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Programul de alocare de Ia bugetul local al municipiului București pentru anul 

2016 de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă mărimea finanțărilor nerambursabile - valoare minimă, respectiv maximă 

aplicabilă proiectelor individuale care pot fi finanțate în cadrul programului: 
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Suma totală alocată 700.000,00 lei din care: 

Nr. crt. Domeniul de 

activitate finanțat 

Valoarea finanțării pe 

domeniu de activitate 

-lei- 

Valoarea 

minimă/proiect 

-lei- 

Valoarea 

maximă/proiect 

-lei- 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Educație civică 200.000 5.000 40.000 

2. Social 250.000 5.000 40.000 

3. Protecția mediului 250.000 5.000 40.000 

Valorile cuprinse în table conțin TVA. 

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatul de specialitate al Primarului general al municipiului București 

vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Teatrului „Stela Popescu” 

 

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

de specialitate comun al Direcției Cultură, Sport, Turism, al Direcției Managementul Resurselor 

Umane și al Direcției Generale Economice; 

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; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

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

- Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

În baza declarației doamnei Stela Popescu, autentificată Ia Biroul Individual Notarial Bona Fide, 

notar public Raluca Elena Ciubotaru, conform Încheierii de autentificare nr. 936/22.10.2015; 

Având în vedere adresa nr. 2497/13.10.2015 a Palatului Național al Copiilor; 

În temeiul prevederilor: 

- Art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin (6)  lit. a) pct. 4 și art. 73 alin. (1) din Legea nr. 

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

- Art. 8 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole 

sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se înființează Teatrul „Stela Popescu”, instituție publică de cultură de interes local al 

municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată parțial de Ia bugetul local al 

municipiului București. 

Art.2 Sediul administrativ va fi în incinta Palatului Național al Copiilor din B-dul Tineretului nr. 8 -10, 

sectorul 4. 

Art.3 Teatrul „Stela Popescu” se încadrează în categoria instituțiilor de spectacol de repertoriu. 
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Art.4 Obiectul de activitate al Teatrului „Stela Popescu” îl constituie producerea și prezentarea 

de producții artistice, în principal spectacole coregrafice, dar și muzicale, realizate în regim individual 

sau în parteneriat cu alte instituții de profil, publice sau private. 

Art.5 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 43 posturi, din care 6 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului , „Stela Popescu”, conform 

anexelor nr. 1*, nr. 2*și nr.3*. 

Art.6 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Teatrul „Stela Popescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului 

cod SMIS 31386 „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona  

adiacentă lor)” 

 

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

de specialitate al Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe. 

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

Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București; 

În baza prevederilor Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia 

Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007; 

Având în vedere contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - 

AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București- llfov-Organism lntermediar pentru POR și 

UAT, municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru 

implementarea proiectului nr. 31386 intitulat „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și 

zona adiacentă lor)” și actele adiționale Ia acesta; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 307/29.10.2010 privind aprobarea proiectului „Amenajare circuit turistic pe 

lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)” și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitarea 

de finanțare nerambursabilă prin programul operațional regional 2007-2013 (POR), axa 5, 

dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", domeniul major de intervenție 5.2 „crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și 

creșterea calităţii serviciilor turistice"; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 308/29.10.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și 

Tei (și zona adiacentă lor)” 

- Instrucţiunii AMPOR nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei 

contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării·funcționalității acestuia·: 

- Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 

2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de 

Coeziune şi Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare; 

- Deciziei CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, 

precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de 

implementare/eligibilitate a POR 2007-2013; 
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- Hotărârii C.G.M.B. nr. 270/22.12.2015, privind includerea în lista de investiții a municipiului 

București pentru anul 2016 a proiectului cod SMIS 31386 „Amenajare circuit turistic pe lacurile 

Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)” și aprobarea cheltuielilor finanțării de Ia bugetul local a 

tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente acestuia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) 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 Ș T E: 

 

Art.l. Art.3 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 270/2015 se modifică și va avea următorul conținut: 

„ Se aprobă data de 31.12.2017, ca data limită de finalizare a proiectului Amenajare circuit 

turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”, cod SMIS 31386, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia." 

Art.ll. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 270/2015 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 90 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  

„Rampa de denocivizare din strada Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5, București” 
 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Direcția de Mediu și al Centrului de 

Protecție a Plantelor București; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecția mediului, raportul Comisiei economice, buget, 

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

București; 

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

nr.3/21.01.2016; 

În conformitate cu prevederile Cap. Ill, secțiunea 3, art.44, din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de lnvestiții „Rampa de denocivizare din 

strada Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5, București” conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanțarea investiției prevăzută Ia art. 1 se va asigura din bugetul propriu al municipiului 

București. 

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

București și Centrul de Protecție a Plantelor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 
Nr. 91 
 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  

„Extindere și modernizare magazie pesticide din strada Drumul Cooperativei nr.20, sector 

 5, București" 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Centrului de 

Protectie a Plantelor București; 

Văzând raportul Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului, raportul Comisiei economice, 

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

București; 

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

nr.4/21.01.2016; 

În conformitate cu prevederile Cap. Ill, secțiunea 3, art.44, din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de lnvestiții „Extindere și modernizare 

magazie pesticide din strada Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5, București " conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanțarea investiției prevăzută Ia art. 1 se va asigura din bugetul propriu al municipiului 

București. 

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

București și Centrul de Protecție a Plantelor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Dinu Maria Mirela Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 92 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 28/29.02.2016 și aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate ai obiectivului 

de investiții „Consolidare și extindere sediu administrativ - Cimitir Bellu” ce 

au fost aprobați prin Hotărârea C.G.M.B.nr. 37/2011 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Administrației 

Cimitirelor și Crematoriilor Umane; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului, al Comisiei economice, buget, 

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

București; 

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

nr. 9/24.02.2016 

În conformitate cu prevederile Cap. Ill, secțiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B.nr. 28/29.02.2016 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare și extindere sediu administrativ - Cimitir 

Bellu”. 

 Art. 2 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate ai 

obiectivului de investiții „Consolidare și extindere sediu administrativ - Cimitir Bellu” ce au fost 

aprobați prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 37/2011 conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Finanțarea investiţiei prevăzută Ia art. 2 se va asigura din bugetul propriu al municipiului  

București. 

 Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Dinu Maria Mirela Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 93 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului 

București în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de  

finanțare nerambursabilă alocate de Ia bugetul local al municipiului  

București pentru activități nonprofit de interes local potrivit 

 prevederilor Legii nr. 350/2005 

 

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

de specialitate al Direcției lmplementare Politici Publice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

23/29.02.2016, privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de Ia bugetul local 

pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, a Regulamentului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile alocate de Ia bugetul local al municipiului București pentru activități 

nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract-cadru de finanțare nerambursabilă din 

bugetul local aI municipiului București a activităților nonprofit de interes local; 

În conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se desemnează ca membri în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de 

potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, următorii consilieri 

generali din cadrul Consiliului General al Municipiului București: 

Doamna consilier CGMB: Marin Daniela Alina - membru 

Doamna consilier CGMB: Alexandre-Fontoura Lăcrămioara - membru 

Doamna consilier CGMB:Creţu Simona - membru 

Doamna consilier CGMB: Stoican Vichi Ștefania - membru 

Art. 2 Componența comisiei menționate Ia art. 1 va fi completată cu trei membri numiți prin 

dispoziția primarului. 

Art. 3 Atribuțiile Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor sunt stabilite prin dispozițiile 

Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de Ia bugetul local al municipiului 

București pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.G.M.B nr. 23/2016. 
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Art. 4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să semneze pentru și în 

numele Municipiului București, contractele de finanțare nerambursabilă din bugetul local al 

municipiului București a activităților nonprofit de interes local, cu beneficiarii proiectelor care au fost 

selectate potrivit prevederilor Legii  nr. 350/2005,cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5 Persoanele nominalizate la art. 1, respectiv art. 2 şi direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 94 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite în baza  

criteriilor și punctajelor stabilite conform prevederilor legislației de către „Comisia  

de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii municipiului  

București”, solicitanți de locuințe sociale și aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr.  

162/2015, prevăzute în Anexa nr. 2 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană – Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă 

Destinație; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și raportul Comisiei sănătate și protecție socială din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârii de Guvern nr. 1.275/07.12.2000  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996; 

- Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuințelor achiziţionate din fonduri proprii ale 

municipiului București, modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 252/2013; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 162/2015 privind aprobarea listei documentelor necesare, criteriilor și 

punctajelor necesare pentru repartizarea locuințelor sociale aflate în patrimoniul municipiului 

București și în administrarea Serviciului Spaţiu Locativ și cu Altă Destinație, prevăzute în Anexa nr. 2 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c) şi lit. d) alin. (6) lit. a), pct. 2,   alin. (5) lit.a) și art. 45 

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

completările ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă listele de priorități pentru atribuirea locuințelor sociale pe structuri de camere 

pe anul 2016, propuse de către „Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc 

cetățenii municipiului București”, cu persoanele nominalizate în anexele nr.1, nr. 2 și nr. 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

București și Comisia de evaluare a situațiilor deosebite în care se găsesc cetățenii municipiului 
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București prin Serviciul Spaţiu Locativ și cu Altă Destinație, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

 Calea Dorobanților nr. 32, Sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

Luând în considerare rapoartele Comisiei de urbanism şi 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 Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea 

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

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

București nr.136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz de oportunitate nr.12/26.02.2015; 

- Primăria Municipiului București-Directia Urbanism;- aviz preliminar nr.14/06.05.2015; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București:decizia etapei de încadrare nr. 48/29.06.2015; 

-  Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 699/Z/22.07.2015. 

- Ministerul Apărării Naționale  - Statul Major General: aviz nr. D/2353/2015; 

-  Serviciul Român de Informații – U.M. 0362 București: aviz nr. 47.895/21.05.2015; 

-  Serviciul Telecomunicații Speciale: aviz nr. 221178/20.05.2015; 

-  Ministerul Afacerilor Interne – Direcția generală Logistică: aviz de pincipiu nr. 

3.921.180/29.06.2015; 

-  Comisia de coordonare a P.M.B. : aviz nr. 1330617/29.05.2015; 

-  Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1331099/21.05.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

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

și H.C.G.M.B. nr. 232/2012; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Calea Dorobanților 

nr. 32, Sector 1, București, în conformitate cu anexele nr.1,  nr. 2  și nr. 3, părți componente ale 

documentației de urbanism (anexa nr.1 - avizul Arhitectului Șef nr. 35/22.10.2015 și anexa 2 – planșa 

de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare și anexa nr. 3 – Regulamentul Local de 

Urbanism). 

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

construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

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

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

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Str. Jiului nr. 8, Sector 1 

 

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 rapoartul Comisiei de urbanism şi 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 Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea 

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

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

București nr.136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

     - Primăria Sectorului 1 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 

878/10/J/12557/11.06.2014; 

    -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz de oportunitate nr.32/29.07.2014; 

    - Primăria Municipiului București-Directia Urbanism: aviz preliminar nr.8/25.03.2015; 

    - Agenția pentru Protecția Mediului București:decizia etapei de încadrare nr. 03/05.02.2015; 

    -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 33583/26966/576/22.12.2014; 

    -  Ministerul Afacerilor Interne: aviz nr. 3.921.991/15.06.2015; 

    -  Serviciul Român de Informații – U.M. 0362 București: aviz nr. 47.728/09.04.2015; 

    -   Ministerul Apărării Naționale – Statul Major : aviz nr. D/2712/2014; 

    -  Comisia de coordonare a P.M.B. : aviz nr. 1280122/31.10.2014; 

    -  Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 19175/15.01.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

    -  Legii nr. 350/2001 privlnd 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, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, 

H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/2015; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Str. Jiului nr. 8, Sector 1, în conformitate cu 

avizul Arhitectului-Șef nr. 20/21.07.2015, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare și 

Regulamentul Local de Urbanism, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

specifică și nu dă dreptul la construire până Ia emiterea autorizației de construire. 

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Dinu Maria Mirela Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

Str. Jiului nr. 10 -138, Sector 1 

 

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 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 Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea 

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

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

București nr.136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

    -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz de oportunitate nr.33/29.07.2014; 

    - Primăria Municipiului București - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr.9/25.03.2015; 

    - Agenția pentru Protecția Mediului București:decizia etapei de încadrare nr. 11/26.02.2015; 

    -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 33584/26967/579/22.12.2014; 

    - Ministerul Apărării Naționale Statul Major General -: aviz nr.D/2711/2014; 

    -  Ministerul Afacerilor Interne: - Direcția Generală Logistică: aviz nr. 3.921.993/15.06.2015; 

    -  Serviciul Român de Informații – U.M. 0362 București: aviz nr. 47.729/09.04.2015; 

    -  Comisia de coordonare a P.M.B. : aviz nr. 1280124/31.10.2014; 

    -  Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 19175/15.01.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

    -  Hotării 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, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/2015; 

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

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Str. Jiului nr. 10-138, Sector 1, în 

conformitate cu avizul Arhitectului şef nr. 19/21.07.2015, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2, și Regulamentul Local de 

Urbanism, reprezentând anexa 3. 

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

specifică și nu dă dreptul la construire până Ia emiterea autorizației de construire. 

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

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

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

București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria-Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)- 

Șoseaua Chitilei nr. 158A, Sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectulul Șef al Municipiului București;  

Luând în considerare raportul 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 Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea 

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

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

București nr.136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului București:certificat de urbanism nr. 381/1226671/31.03.2014; 

- Primăria Municipiului București -  Direcția Urbanism: aviz  preliminar nr. 9/15.07.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 887/S/16.09.2014; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 54/04.09.2014 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București - aviz de precoordonare rețele nr. 

1250246/27.06.2014; 

- Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1241633/29.05.2014; 

În conformite cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/2015; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Șoseaua  

Chitilei nr. 158A, Sector 1, București, în conformitate cu anexele nr.1 și nr.2, părți componente ale 

documentației de urbanism (anexa nr.1- avizul Arhitectului Șef nr. 04/19.02.2015 și anexa 2 – planșa 

de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

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

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

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Georgescu Bogdan Cristian și 

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului 

 București 

 

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

Municipiului București; 

Ținând cont de adresa Agenției Naționale de lntegritate nr. 14117/G/II/29.03.2016, înregistrată 

Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1659/04.04.2016, prin care solicită ducerea Ia 

îndeplinire a dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, prin eliberarea din funcție a domnului 

Georgescu Bogdan Cristian; 

În baza art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților 

publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de lntegritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte 

normative cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Georgescu Bogdan 

Cristian, ca urmare a incompatibilității și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 100 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bucureşti 

doamnei Maria Popa 

 

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

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

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

Cu respectarea prevederilor Regulamentului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bucureşti 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 192/2008; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic.  Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Bucureşti doamnei Maria 

Popa, pentru rezultate remarcabile în promovarea valorilor educaţiei şi pentru susţinerea 

învăţământului românesc 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 101 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind autorizarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

pentru a efectua transport public de pasageri pe lacurile aflate în administrare, conform 

prevederilor O.M.T. 37/2014 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei de Mediu şi Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecţia mediului şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 37/2014, privind 

autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri 

şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti va întreprinde toate demersurile 

necesare pentru a se autoriza în vederea efectuării transportului public de pasageri pe lacurile aflate 

în administrare conform prevederilor O.M.T. 37/2014. 

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

Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 102 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de contestații  

pentru ocuparea posturilor din aparatul permanent de lucru al Consiliului  

General al Municipiului București 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

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

București; 

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

aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Articol unic: Se aprobă componența Comisiei de concurs și a Comisiei de contestații pentru 

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

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria-Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 103 
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Anexa la HCGMB nr. 103/2016 

 

 

 

Componența comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor aparatului permanent al 

Consiliului General al Munlcipiului București 

 

Președinte -Secretar General 

Membri -Director executiv – Direcția Managementul Resurselor Umane 

-Director executiv – Direcția Asistență Tehnică și Juridică 

 

 

 

 

Componența comisiei de contestații pentru ocuparea posturilor aparatului permanent al 

Consiliului General al Munlcipiului București 

 

Președinte -Director executiv –Direcția Administrație Publică 

Membri -Șef serviciu – Direcția Managementul Resurselor Umane 

-Șef serviciu – Direcția Asistență Tehnică și Juridică 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea campaniei de consultare a societăţii civile pentru identificare de  

proiecte sub titulatura „Bucureşti, Proiectul Meu” 

 

Având în vedere expunerea de motive a domnulul Dumitrescu Florin Alexandru, consilier în 

cadrul Consiliulul General al Municiplilui Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei lmplementare 

Politici Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali 

din cadrul Consillului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă campania de consultare a societăţii civile pentru identificare proiecte sub 

titulatura, „Bucureşti, Proiectul Meu”. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a proiectului şi Fişa proiect prevăzute în anexa* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 28.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 28.04.2016 

Nr. 104 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic „Sfânta Maria” şi 

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al directorului Direcţiei Juridice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2), lit. q) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând act de adresa Spitalului Clinic „Sfânta Maria” înregistrată la Sediul Primăriei Sectorului 1 

cu nr. 13070/08.04.2016;  

 Luând în considerare faptul că Spitalul Clinic „Sfânta Maria” se află în administrarea 

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti.  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti şi Spitalul Clinic „Sfânta Maria” în vederea construirii primului centru de transplant multi-

organ din sud-estul Europei în cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria”.  

 

 Art.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modul de derulare a parteneriatului vor face 

obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate.  

 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să negocieze şi să semneze în numele şi pe 

seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prevăzute la art. 1 şi art. 2.  
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 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

    (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

entităţilor menţionate la alin. (1) precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 

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

data de 14.04.2016.   

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

  Nr.:         57 

 Data:     14.04.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din 

București, sector 1, în vederea procurării și montării unei centrale termice pentru  

Grădiniţa “Sf. Dumitru-Mavrogheni”  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;  

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

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

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

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

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

 Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În temeiul art.60 alin.(6) și (7) din Legea educației nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”;  

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, republicată;  

 În temeiul art. 45, alin.(2), art. 81 alin. (2) lit. s), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 20.000,00 lei Parohiei Izvorul 

Tămăduirii Mavrogheni pentru Grădinița ”Sf.Dumitru-Mavrogheni”, situată în strada Monetăriei nr. 4, 

Sector 1, în vederea procurării şi montării unei centrale termice.  
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 Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și 

Parohia Mavrogheni din Bucureşti, situată în strada Monetăriei nr. 4, Sector 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

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

Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2.  

 

 Art. 4. Parohia Izvorul Tămăduirii Mavrogheni are obligația de a prezenta înscrisuri care să 

dovedească faptul că sumele de bani au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.  

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic şi Serviciul 

Legislație și Spatii cu altă Destinație decât cea de Locuință vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

direcțiilor și serviciilor menționate la alineatul (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București.   

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

  Nr.:         58 

 Data:     25.04.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unui obiectiv de investiţii 

 din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult 

 

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

Direcţiei Investiţii;   

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

şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea 

Programului naţional “Lăcaşurile de cult–centre spirituale ale comunităţii”;  

 Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi 

Consiliul Local al Sectorului 1, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 153/30.09.2013 privind 

aprobarea prelungirii duratei Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia 

Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1;  

 În temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin (2) lit. i şi 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 aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul 

Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, conform Anexei nr.1*, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

constituite cu această destinaţie.  

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii şi Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        59 

 Data:     25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind numirea unei comisii de negociere a condițiilor şi a prețului pentru  

cumpărarea imobilului din str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, București, 

 în care funcționează Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân” 

 

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

Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;  

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

taxe locale şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al 

Sectorului 1;  

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

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

  Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a învăţământului, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010 privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, 

în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate ;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.128/28.07.2015 privind numirea unei comisii de 

negociere și examinare a oportunității semnării unui Act Adițional la Contractul de Închiriere nr. 

2727/07.06.2011, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 

bis, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”;  

 Având în vedere ÎNCHEIEREA NR. 132149/08.02.2010 prin care se admite INTABULAREA 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Feroviarilor nr. 37B, cu numărul cadastral 22817, 

înscris în Cartea Funciară individuală cu nr. 65628 a localității București Sector 1 la PI/1 în favoarea 

Societății de Construcții C.C.C.F. București asupra construcţiei C1 și asupra cotei de 1/1 cu titlu de 

Constatare la PII/2 ;  

 Văzând Actul de adjudecare din data de 26.02.2010 prin care S.C. CORD S.A. BUZĂU și-a 

adjudecat proprietatea asupra construcției situate în str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București și 

procesul verbal de predare – primire din data de 10.03.2010, încheiat între Societatea de Construcții 

C.C.C.F. București S.A. și S.C. CORD S.A. București, precum şi necesitatea funcţionării în 

continuare a unităţii de învăţământ Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate (Colegiul Tehnic 

“Mircea cel Bătrân’’) în actualul sediu;  

 Luând în considerare Procesul verbal din data de 17.09.2015 al Comisiei numită prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 128/28.07.2015;  
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 În baza ofertei înaintată de S.C. CORD S.A. BUZAU la data de 13.03.2015, înregistrată la 

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 

3677/16.03.2015, oferta fără termen de acceptare şi nerevocată până în prezent;  

 Luând în considerare adresa Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor  

Sanitare Publice Sector 1 nr.5217/22.10.2015, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub 

nr.32012/22.10.2015;   

 Având în vedere adresa S.C. CORD S.A. nr.15/08.03.2016, înregistrată la Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 

3417/08.03.2016;  

 În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă demararea achiziţionării de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a imobilului (construcții) în suprafață totală 

desfășurată 2622,20 mp și amprenta la sol de 655,55 mp, compus din: Corp C1 = subsol, parter și 3 

etaje, situat în București str. Feroviarilor, nr. 37B, Sector 1, București, imobil în care funcţionează în 

prezent Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”.  

 Art.2. Se constituie Comisia de negociere cu S.C. Cord S.A. Buzău prin SPRL Refalex Star 

(lichidator judiciar desemnat de Tribunalul Buzău în cadrul procedurii simplificate a falimentului S.C. 

CORD S.A.), proprietar al imobilului menţionat la art.1, a condiţiilor și a prețului de cumpărare a 

imobilului, în următoarea componență :  

  - Tănase Stamule        - consilier local;  

  - Cosmin Marius Fodoroiu - consilier local;  

  - ………………… - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;  

 Art.3. În cazul în care negocierile pentru achiziționarea imobilului menționat la art. 1 nu se 

finalizează cu un rezultat favorabil, se aprobă numirea unei comisii însărcinate cu identificarea de pe 

piața liberă a unui imobil construcție care să fie destinat desfășurării activității Colegiului Tehnic  

„Mircea cel Bătrân”, comisie care va avea următoarea componență:  

  - Doru Iamandi     - consilier local;  

  - Adrian Tănăsescu   - consilier local;  

  - ………………..  - reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;  

 Art.4. Negocierea condițiilor și a prețului de cumpărare a imobilului menționat la art. 3 se va 

realiza de către comisia constituită potrivit art. 2 din prezenta hotărâre.   
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 Art.5. Se împuternicește Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să negocieze și să semneze contractul de vânzare, la prețul 

negociat de către comisia prevăzută la art. 2 și aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1.   

 Art.6. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menţionată la art.1 aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

iinstituţiilor şi persoanelor menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București.  

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        60 

 Data:     25.04.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea procedurii de finanțare conform Hotărârii Guvernului României  

nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului  

standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, 

 pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi  

confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, 

particular şi confesional 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1;  

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

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

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

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

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

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

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

ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

 În temeiul Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;   

 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază 

de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard 

per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi 

confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi 

confesional;  

 Luând în considerare Dispoziția nr. 1403/23.03.2016 emisă de Primarului Sectorului 1 al 

municipiului București pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 136/2016;  

  În temeiul art.45 alin.(2), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

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

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă procedura de finanțare conform Hotărârii Guvernului României nr. 136/2016 

privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 

stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, 

pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general 

obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi 

liceal acreditat, particular şi confesional, conform Anexei nr. 1*, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

  

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Management Economic vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

   (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        61 

 Data:     25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe  

titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1 

 

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

Direcţia Management Economic;  

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

şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

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

modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul Legii nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016;  

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

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

completările ulterioare;  

 Conform Legii nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 

nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 

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

în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;  

 Ţinând seama de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

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

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

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

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

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

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

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

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

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;  

 Conform adresei nr. MBRTRZ 31478/06.04.2016 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 1671/01.04.2016 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor 
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defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau 

confesional acreditat;  

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 33/29.02.2016 privind 

repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017 – 2019;  

 Conform adresei nr. 43968/18.04.2016 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2016, precum şi estimările pentru anii 2017-

2019 ;  

 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 pe anul 2016 este în 

sumă de 1.547.634,33 mii lei şi este repartizat astfel:  

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.036.603,77 mii lei;  

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 511.030,56 mii lei.   

 

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

sumă de 1.398.820,35 mii lei, conform anexei nr.1* şi sunt repartizate astfel:  

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă de 1.143.928,03 mii lei, 

conform anexei nr.1.1* (1.1.1 și 1.1.2), astfel:  

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.011.687,08 mii lei;  

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 132.240,95 mii lei.  

  

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2016 sunt în sumă de 22.863,01 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3* 

și sunt repartizate pe secţiuni astfel:  

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.735,71 mii lei;  

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 127,30 mii lei.  
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 Veniturile din împrumuturi externe pe anul 2016 sunt în sumă de 194.898,00 mii lei 

şi sunt repartizate pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:      

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei;  

 

 Veniturile din împrumuturi interne pe anul 2016 sunt în sumă de 37.131,31 mii lei, 

conform anexei nr. 1.6*.   

 Veniturile sunt repartizate pe sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1.6.1*, după cum 

urmează:  

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei;   

 

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

sumă de 1.547.634,33 mii lei si sunt repartizate, conform anexei nr.1*, după cum urmează:  

 

 Bugetul local pe anul 2016 este în sumă de 1.290.561,03 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2*, astfel:  

 

(1) 1.290.561,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1*, din care:  

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.011.687,08 mii lei;  

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 278.873,95 mii lei.  

 

(2) 63.935,03 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 57.598,03 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.337,00 mii lei, rectificându-se conform  

anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2) ;   

 

(3) 33.108,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.526,05 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 581,95 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);   

 

(4) 21.096,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 

55.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 21.096,00 mii lei, nerectificându-se.   
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(5) 732,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 647,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 85,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);   

 

(6) 25.890,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.111,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.779,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1);   

 

(7) 451.060,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:   

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 340.414,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 110.646,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.5  (1.2.1.5.1 ; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2 ; 1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 

1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2 ; 1.2.1.5.2.1 ; 1.2.1.5.2.2);  

 

(8) 64.243,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:   

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.553,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 29.690,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.2)   

 

(9) 124.330,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 98.549,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 25.781,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3) ;   

 

(10) 150.200,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:   

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 139.356,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.844,00 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 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5) ;   

 

(11) 159.571,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din 

care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 79.575,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 79.996,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3) ;  
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(12) 160.776,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:   

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.281,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.495,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1) ;   

 

(13) 35.620,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :   

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.981,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.639,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2)   

 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare pe anul 2016, în valoare de 146.633,00 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 2016 este în sumă de 25.043,99 mii lei, conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe 

secţiuni astfel:  

 

(1) 25.043,99 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:   

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.916,69 mii lei;  

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 127,30 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1.  

 

 (2) 13.869,99 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:   

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 13.742,69 mii lei;   

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 127,30 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.1.  

 

 (3)  2.687,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.687,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (4)      8.487,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:  
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  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.487,00 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1.2.  

  

 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2016 în valoare totală de 

2.180,98 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 1.574,98 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 407,00 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 

199,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.    

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2016 este în sumă de 194.898,00 mii lei şi 

este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:  

 

 (1) 194.898,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:  

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei, rectificându-se 

conform anexei 1.5;  

 

 (2) 194.898,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.5.1.   

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2016 este în sumă de 37.131,31 mii lei.  

Bugetul este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1.6, după cum urmează: 
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 (1) 37.131,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, rectificându-se conform 

anexei 1.6.1, din care :  

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei;   

 

(2) 37.131,31 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.6.1.1.  

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2016 în sumă de 510.890,53 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care:  

  - 278.733,95 mii lei – bugetul local;  

  - 127,30 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii;  

  - 194.898,00 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;    

  -  37.131,28 mii lei – bugetul împrumuturilor interne.  

 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional 

Caraiman, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public 

Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile 

interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 

instituţiilor/direcţiilor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

  

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

data de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        62 

 Data:     25.04.2016 

 

*Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local al Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al   

Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2016 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic;  

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

şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

 În temeiul Legii nr. 339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016;  

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 22/05.02.2016 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2016 cu modificările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

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

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

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

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

data de 31.03.2016, conform anexelor :   

 

 Venituri-buget local, conform anexei nr.1* (1.1 ; 1.2) ;  

 

 Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2*; nr.2.1; 2.1.1 (2.1.1.1; 2.1.1.2); nr. 2.1.2  (2.1.2.1; 

2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr.2.1.6 

(2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 

2.1.6.5.1; (2.1.6.5.1.1; 2.1.6.5.1.2.) 2.1.6.5.1.2 (2.1.6.5.1.2.1; 2.1.6.5.1.2.2; 2.1.6.5.1.2.3); 2.1.6.5.2. 

2.1.6.5.3; nr.2.1.7; (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4); nr.2.1.9 
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(2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 

2.1.10.6); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4);  

  

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

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2016, conform anexelor: 

 

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

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4*; nr. 4. 1; nr. 4.1.1; (4.1.1.1; 4.1.1.2) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1; 

4.1.2.2) ; 4.1.3 nr. 4.1.4 (4.1.4.1) ; nr. 4.1.5(4.1.5.1).    

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

de 31.03.2016, conform anexei nr. 5* (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.2).  

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

de 31.03.2016, conform anexei nr. 6* (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1).  

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

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

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

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

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

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

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        63 

 Data:     25.04.2016  

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1   

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil  

necesar pentru desfășurarea activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de  

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;  

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

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

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

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

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

 Având în vedere prevederile art.16, alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu 

modificările uterioare;  

 Ținând seama de adresa nr. 60089/13.10.2015 a Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și 

Stare Civilă Sector 1, înregistrată la Registratura Generala a Sectorului 1 al Municipiului București 

sub nr. 5612/16.02.2016;  

 Luând în considerare referatul Serviciului Administrativ nr. D119/21.03.2016;  

 În temeiul art. 45, alin. (3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare,   

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea 

activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1.  

 Art.2. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare a unui imobil necesar pentru 

desfășurarea activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare 

Civilă Sector 1, în următoarea componență:  

  - Cosmin Marius Fodoroiu   - consilier local;  

  - Constantin Bortă        - consilier local;   

  - …………………………….. - reprezentant al Direcției Publice de Evidență a  Persoanelor 

și Stare Civilă Sector 1  
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 (2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului şi condiţiilor de închiriere a unui 

imobil menționat la art. 1, în următoarea componență:  

  - Doru Iamandi      - consilier local;   

  - Ion Brad        - consilier local;   

  - …………………………..- reprezentant al Direcției Publice de Evidență a  Persoanelor și 

Stare Civilă Sector 1  

 

 Art.3. Se împuternicește doamna Elena Simona Moisescu, Director executiv al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, contractul de închiriere. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare  Civilă 

Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2, Direcţia Management Economic şi Serviciul 

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

  (2) Serviciul Secretariat General, Audeințe va asigura comunicarea prezentei persoanelor 

și compartimentelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.  

 

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

de 25.04.2016.  

  

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        64 

 Data:     25.04.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanţării, în vederea implementării de către   

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,   

a Proiectului ”Bullying in Institutional Care” 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1;  

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere rezumatul Proiectului Bullying in Institutional Care întocmit de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;  

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

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

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. (1) Se aprobă cofinanţarea, în vederea implementării de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului ”Bullying in Institutional Care”.  

            (2) Cofinanţarea este în valoare de 1.456 euro şi reprezintă plata salariilor resurselor 

umane implicate în proiect (1 salariat cu atribuții manager de proiect și expert și 1 salariat cu atribuții 

de economist).  
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 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

   (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei  

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

  

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

data de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        65 

 Data:     25.04.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1;  

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, (r2), cu modificările și completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile 

și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale;  

 Ţinând seama de Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea nr. 1/13.04.2016 a Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1;  

  Ținând seama de avizul nr. 13953, conexat cu nr. 11180/2016, eliberat de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici asupra funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1;  
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81 alin.(2) lit.e), coroborate cu art.115 alin.(1) lit.b) din 

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

ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

  Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Uamne din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

           (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        66 

 Data:     25.04.2016 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale  

situate în Bucureşti, sectorul 1, Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea  

Direcției Generale de Asistență Socială șiProtecția Copilului Sector 1  

  

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

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

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

şi taxe locale şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 208/2014 privind transmiterea în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a unor bunuri 

imobile, cu modificări;  

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

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din 

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

ulterioare;  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă închirierea spaţiilor comerciale situate în imobilul din București, sector 1, Șos. 

Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, prin licitaţie publică cu strigare, organizată în baza procedurii aprobate prin prezenta 

hotărâre.  
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 Art.2. Se aprobă Procedura de închiriere a spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sector 1, 

Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

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

 Art.3. Se aprobă modelul-cadru al caietului de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică cu 

strigare, la cel mai mare preţ oferit, a spaţiilor cu destinaţie comercială situate în Bucureşti, sector 1, 

Șos. Odăi nr. 3-5, conform Anexei nr. 2*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.4. Se aprobă modelul-cadru al contractului de închiriere a spaţiilor comerciale situate în 

Bucureşti, sector 1, Șos. Odăi nr. 3-5, conform Anexei nr. 3*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art.5. Se aprobă modelul tip al formularelor care vor sta la baza închirierii spaţiilor comerciale 

situate în Bucureşti, sector 1, Șos. Odăi nr. 3-5, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art.6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va aplica procedura 

de închiriere a spațiilor comerciale situate în Bucureşti, sector 1, Șos. Odăi nr. 3-5, după finalizarea 

demersurilor de transcriere a dreptului de administrare în cartea funciară a imobilului.   

 Art.7. (1) Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii spaţiilor 

comerciale situate în Bucureşti, sector 1, Șos. Odăi nr. 3-5, în următoarea componenţă:  

 - Tăsel Silvică Stan     - consilier local;  

 - Tănase Stamule    -  consilier local;  

 - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;  

 - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;  

 - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;  

 (2) Pentru fiecare membru titular al Comisiei de evaluare se va desemna un membru supleant, 

care va înlocui membrul titular care, din motive obiective, nu se poate prezenta la lucrările Comisiei. 

Din partea Consiliului Local al Sectorului 1, membrii supleanţi vor fi:  

  - Doru Iamandi     - consilier local;  

  - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

pentru fiecare membru din partea direcţiei;   

 

 (3) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar hotărârile 

se iau cu votul majorităţii membrilor. 

 

 Art.8. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva hotărârilor 

Comisiei de evaluare a ofertelor, în următoarea componenţă:  

 - Cosmin Marius Fodoroiu     - consilier local;  

 - Florin Nicolae Andrei Diaconescu  - consilier local;  

 - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;  

 - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;  

 - un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 
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 Art.9. (1) Se împuterniceşte Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1, și în lipsă, înlocuitorul acestuia, să semneze toate înscrisurile necesare 

pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri.  

           (2) Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1, și în lipsă, înlocuitorul acestuia, să semneze toate contractele de 

închiriere a spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sector 1, Șos. Odăi nr. 3-5 precum și actele 

adiționale care se vor încheia la acestea.   

Art.10. (1) Primarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

înlocuitorul directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului 

Sector 1, membrii titulari și supleanți ai Comisiei de evaluare a ofertelor şi ai Comisiei pentru 

soluţionarea contestaţiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

      (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

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

data de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        68 

 Data:     25.04.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu 

destinație socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește 

în cursul anului 2016 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1;  

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;  

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

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

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

completările ulterioare;  

 Văzând şi prevederile Codului civil român în materia contractelor speciale;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector nr. 90/2015 privind aprobarea reînnoirii 

contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, aprobarea modelului de cpntract-cadru pentru 

închirierea locuințelor cu destinație socială, precum și pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste 

locuințe;  

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

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

ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractelor de închiriere 

pentru locuințele cu destinație socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se 

împlinește în cursul anului 2016.  

 Art.2. Contractul-cadru care se va utiliza la reînnoirea contractelor de închiriere a căror durată 

de valabilitate se împlinește în cursul anului 2016 este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 90/2015.  

 Art.3. Se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi, în lipsa acestuia înlocuitorul desemnat, să semneze în numele şi pe 

seama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, contractele de 

închiriere și actele adiționale la contractele de închiriere.  

 Art.4. Nivelul chiriei practicate pentru locuinţele cu destinaţie socială se stabileşte la 10% din 

venitul lunar net pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, urmând ca valoarea exprimată în lei a 

acestuia să fie menţionată în mod expres în contractul de închiriere. Chiria se recalculează la fiecare 

12 luni, în luna corespunzătoare celei în care a fost semnat contractul de închiriere. 

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

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

   (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        69 

 Data:     25.04.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la 

stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 

114/1996, a locuinţei 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 pentru 

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

 Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 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 art. 21 din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 prin 

care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și 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 OUG 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. 156/29.09.2015 

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

de persoane prevăzute în Legea 114/1996;  

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

locală, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă lista de priorităţi valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească o locuinţă socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se au în vedere la 
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calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Contestațiile împotriva hotărârii consiliului local cu privire la listele de acordare a 

locuintelor sociale se vor face conform prevederilor art.21 pct. (3) din Normele Metodologice nr. 

1275/2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare.   

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1 şi Direcţia Utilităţi Publice – 

Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

    (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei direcţiei 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

  

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        70 

 Data:     25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 

 organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1  

  

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;   

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

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

modificăprile şi completările ulterioare;  

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

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

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

ulterioare;  

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;   

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

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

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

Locale a Sectorului 1;  

 Conform avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 14041, conexat cu 

nr.11967/2016.  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1*, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1, conform 

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

 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        71 

 Data:     25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru  

construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1  

al Municipiului Bucureşti  
 

 Având în vedere :  

 -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1;  

 -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1;  

 -Raportul nr. 837/20.04.2016 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. 3/1/21.03.2016, nr. 3/7/21.03.2016, nr. 3/11/21.03.2016 şi nr. 

3/17/21.03.2016 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 și Comisiei de Precoordonare Rețele - PMB  

 Ţinând seama de prevederile:   

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000; 

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism;   

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

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a 

teritoriului:  

 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 și completările ulterioare  
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine  4 poziţii.    

(2)    Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul 

situat în Str. Ţintaşului nr.17-19, sector 1, Bucureşti.  

(3) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul 

situat în Şos Gheorghe Ionescu Siseşti nr.353, sector 1, Bucureşti.  

(4) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul 

situat în Str. Coralilor nr.75-77, sector 1, Bucureşti.   

 

 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 25.04.2016.  
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 
 

 Nr.:        72 

 Data:     25.04.2016 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de organizare și 

funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti  

şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1-  

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1  

 

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

către Direcţia Management Resurse Umane;  

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

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

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

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

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

numărului maxim de posturi pe anul 2016;  

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

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

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

completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare;  

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare;  

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

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

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

completările ulterioare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;   

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

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

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

modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri 

fiscal- bugetare, cu modificările și completările ulterioare;  
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1017/2015 - pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1685 din 

12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2016  la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București;  

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

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

București nr. 4766 din 18.03.2015 înregistrată sub nr. 431 din 24 .03.2015, a adresei Instituției 

Prefectului Municipiului București nr. 5915 din 03.04.2015 înregistrată sub nr. 525 din 07.04.2015, 

adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 20434 din 16.12.2015 înregistrată sub nr. 1896 

din 22.12.2015, a adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 3137 din 18.02.2016 

înregistrată sub nr. 289 din 23.02.2016 , a adresei Instituției Prefectului nr. 4165 din 04.03.2016 

înregistrată sub nr. 392 din 08.03.2016, precum și a adresei Instituției Prefectului nr. 5437 din 

24.03.2016 înregistrată sub nr. 520 din 29 martie 2016;    

 Plecând de la:   

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 431 din 

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

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

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

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

96/05.03.2014, respectiv 630 posturi;  

 Având în vedere adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr. 281/10.03.2015, înregistrată 

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

proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și 

perioadele de implementare;  

 Luând în considerare adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr. I/1020 din  17.07.2015 

înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București sub nr.12030 din 30.07.2015 pivind 

valoarea proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum 

și perioadele de implementare;  

 Adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 525 din 

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

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

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

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

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

paza obiectivelor de interes local;   

 Prin adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 20434 din 16.12.2015 înregistrată 

sub nr. 1896 din 22.12.2015 se comunică că, începând cu data de 16.12.2015 sunt stabilite 3 (trei) 

posturi  potrivit punctului 4 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 



93 

 

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 3137 din 18.02.2016 

înregistrată sub nr. 289 din 23.02.2016 prin care se comunică că numărul maxim de posturi stabilit 

pentru anul 2016, din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la 

nivelul subdiviziunii administrativ – teritoriale sector 1 al municipiului București, prevăzută la anexa la 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, rămân cele stabilite anterior și anume de 630 

posturi (…);  

 În vederea respectării numărului maxim de posturi stabilit prin adresa Instituției Prefectului 

Municipiului București nr. 4165 din 04.03.2016 înregistrată sub nr. 392 din 08.03.2016 prin care se 

aduce la cunoștință că, începând cu data de 16.03.2016, numărul maxim de posturi stabilit pentru 

subdiviziunea administrativ – teritorială Sector 1 al municipiului București, potrivit punctului 4 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi, se reduce cu un post, astfel că rămân 2 posturi, 

până la data de 01.10.2016.  

 Prin adresa nr. 5437 din 24.03.2016 a Instituției Prefectului înregistrată sub nr. 520 din 29 

martie 2016 se comunică numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2016, potrivit punctelor 2 și 3 

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

administrativ – teritoriale Sectorul 1 al municipiului București, de 102 posturi la punctul 2 și, respectiv, 

246 posturi la punctul 3.  

 Văzând referatul aprobat nr. A 5 din 07.04.2016 al Serviciului Cabinet Primar prin care se 

stabilește desființarea unei funcții contractuale vacante de executie, de inspector de specialitate II; 

 Ținând seama de solicitarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale nr. 588924 din 

14.03.2016 înregistrată sub nr. 9369 din 14.03.2016 privind solicitarea suplimentării numărului maxim 

de posturi;  

 Pentru punerea în aplicare a notei de serviciu aprobată sub nr. I 3082 din 11.04.2016 privind 

suplimentarea normativului de personal pe anul 2016, prin repartizarea unui post vacant la nivelul  

Direcției Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 1;  

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

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

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

modificările și completările  ulterioare;  

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

2016 ca urmare a desființarii unui număr de 2 posturi de la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1, respectiv al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 

1 prin stabilirea numărului maxim de 102 potrivit punctului 2 din anexa la Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 63/2010, și ca urmare a desființării  unui număr de 9 posturi de la nivelul Poliției Locale 

Sector 1 prin stabilirea numărului maxim de 246 potrivit punctului 3 din anexa la Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 63/2010 în funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii administrativ 

teritorială Sector 1 al Municipiului București, raportată la numărul locuitorilor din subdiviziunea 

administrativ –teritorială a Sectorului 1 al municipiului  București;  
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 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905  din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;    

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a  

Funcționarilor Publici nr. 23928/2016;  

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

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

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

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

şi nevoile acestuia;  

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

posturi de 980 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

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

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

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă;  

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

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

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

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;   

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru  reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   (2) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București 

sunt organizate direcții, servicii, birouri, compartimente funcționale, potrivit legii, cu încadrarea în 

numărul maxim de posturi aprobate.   

 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 2*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 este de 339, din care 
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numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor 

este de 102.  

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include și 

funcțiile de primar, viceprimar, secretar al sectorului 1 și administratorul public.   

(3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcționari publici cu funcții 

publice generale sau specifice și din personal contractual.  

(4) Încadrarea și salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se fac 

potrivit prevederilor legale.   

(5) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, 

potrivit legii.   

 Art.4. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

  (2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență 

a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București, conform anexei nr.4, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.5. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică 

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

în vigoare.   

 Art.6. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, 

Regulamentului de organizare și funcționare – anexa 3 și anexa 4 ale aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1 al municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, 

îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.  

 Art.7. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Management Economic, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, 

Serviciul Cabinet Primar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

 

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        73 

 Data:     25.04.2016 
 
 
*Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local al Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2016 a Planului de 

ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 162/29.09.2015 

  

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

către Direcţia Management Resurse Umane;  

 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 art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

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

completările ulterioare;  

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

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11 alin. (2)  din Ordinul nr. 7660/2006 privind  

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;  

 Având în vedere că prevederile art. 7 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 10 alin. (2) din Anexa 

nr. 1 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, stabilesc că 

datele sunt transmise centralizat și pentru autoritățile și instituțiile publice din subordinea 

ordonatorului principal de credite sau finanțate din bugetul acestuia.  

 În concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 28.05.2015 privind 

aprobarea Organigramei,  Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

aparatului de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 162/29.09.2015, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Luând în considerare propunerea privind modificarea în cursul primului semestru al anului 2016 

a planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate, înaintată Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr. 23929 din  21.04.2016;  

 Ținând seama de faptul că se avizează favorabil proiectul planului de ocupare a funcțiilor 

publice pentru anul 2016 de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipiului București, de către reprezentanții funcționarilor publici;   

 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;   

  

 



97 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

162/29.09.2015, prin centralizarea datelelor din anexele 1 – 5, după cum urmează:   

 

 “Se aprobă modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la 

nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2016, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;”  

 

 Art.3. (1) Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum şi 

de la nivelul instituţiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei  

Naţionale a Funcţionarilor Publici.   

  (2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici în ceea ce privește modificarea și completarea Planului de ocupare a  funcțiilor publice de la 

nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, pe anul 2015, conform Anexei 1*, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consililui Local nr. 162/29.09.2015 își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.  

Art.6. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, întregul aparat de specialitate,  Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență și 

Protecția Copilului a Sectorului1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului1, Poliția 

Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

   (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiilor 

menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

  

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

de 25.04.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        74 

 Data:     25.04.2016 
 

*Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local al Sectorului 1 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 93948/04.04.2016 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca domnul consilier 

local Brancu Mihail să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost 

consemnată în procesul - verbal al ședinței; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Începând cu data de 25.04.2016 domnul Brancu Mihail, consilier local al Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. 
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 Art.  2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 1/18.01.2016 își 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 20 

Bucureşti, 25.04.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2012 privind  

scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii  

apartamentelor din blocurile de locuinței și ai imobilelor care au executat lucrări de  

reabilitare pe cheltuială proprie 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, 

pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinței și ai imobilelor care au executat lucrări de 

reabilitare pe cheltuială proprie;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 23341/01.04.2016 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 19764/21.03.2016 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucuresti nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendarii 

de drept a manadatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai 

Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/


104 

 

 Art.1 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la 

plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de 

locuinței și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 21 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/15.03.2012 pentru actualizarea şi  

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea 

 Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

23/15.03.2012 pentru actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 23420/01.04.2016 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 19495/18.03.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 24328/05.04.2016 întocmit de Direcția Venituri Buget local Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea nr. 481/2004  privind  protecția civilă, republicată; 

 - Legea nr. 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.23/2012 pentru actualizarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 33790/22.02.2016 a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă încetarea aplicabilităţii prevederilor art. 1, art. 3 alin. (2) şi alin.(3) şi a 

anexelor 1, 1a, 1b şi 3 ale H.C.L. Sector 2 nr. 23/2012 pentru actualizarea şi completarea H.C.L 

Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 

Sectorului 2 al Municipiului București. 

 

 Art.2. (1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la Acordul de Parteneriat în domeniul 

organizării activităţilor de instruire, educaţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă pe bază de voluntariat 

între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia “Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat 

pentru Viaţă”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (2) Se aprobă modificarea anexei 2b a H.C.L. Sector 2 nr. 23/2012 pentru actualizarea şi 

completarea H.C.L Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 7 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 

 Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2)  Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.22 

Bucureşti, 25.04.2016 
 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2012 privind aprobarea  

Contractului – cadru şi a Certificatului de voluntar 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr. 98/2012 privind aprobarea Contractului – cadru şi a Certificatului de voluntar;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24325/05.04.2016 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 23123/31.03.2016 întocmit de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 19765/21.03.2016 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Se aprobă încetarea aplicabilității prevederilor art. 2 alin. (2), (3), (4) şi (5) din Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2012 privind aprobarea Contractului – cadru şi a Certificatului de 

voluntar. 
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 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2012 privind aprobarea 

Contractului – cadru şi a Certificatului de voluntar, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 şi Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.23 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E  

privind  aprobarea  Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei, statulu de funcţii 

şi Regulamentului de Organizareşi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 20451/22.03.2016, întocmite de 

Directorul Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 26736/12.04.2016, întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată; 

 - Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 155/2001 privind programul de gestionare al câinilor fără stăpân; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare al 

câinilor fără stăpân; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine 

animală, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial 

pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2”;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2014 privind aprobarea Organigramei, statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Pe data prezentei, se aprobă Organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 3 care 

cuprind un număr de 23 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Centrului Teritorial Veterinar 

Sector 2 este de 42 de posturi, din care 5 posturi de conducere şi      37 de posturi de execuţie. 

 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2014 privind aprobarea 

Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului 

Teritorial Veterinar Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 

vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                 

             

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.24 

Bucureşti, 25.04.2016 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unor imobile din administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 22348/29.03.2016 întocmit de Direcţia Generală  de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de Fundamentare nr. 1312/17.03.2016 întocmită de Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local, aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 24694/06.04.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 22900/07.04.2016 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulteriore; 
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 - Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

 - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 a imobilelor situate în București, Sector 2, conform anexei nr. 1. 

  (2) Imobilele compuse din clădire şi teren se identifică potrivit anexei nr.  2. 

  (3) Spațiile urmează a fi utilizate cu destinația „educație timpurie, nivelul antepreşcolar şi 

activităţi conexe educaţiei şi învăţământului”.   

  (4) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 6 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

 

 Art.2.  Predarea - primirea imobilelor se va face pe bază de protocol de predare - primire 

încheiat între Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în calitate de 

predător şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în calitate de 

primitor.  

 

 Art.3. (1) Se aprobă preluarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2, cu titlu gratuit, a documentațiilor cadastrale, a fișelor de inventar și a altor 

documente aferente celor două imobile. 

  (2)  Predarea documentației se va face pe bază de proces - verbal de predare - primire 

încheiat între părţile interesate. 
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 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar  Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.   

 

 Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 25 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor  

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a 

 băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a 

,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza 

sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27554/14.04.2016 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 20994/23.03.2016 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale  precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
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 - Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piață și 

de exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea 

nivelurilor si taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 18/2016 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

                                

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, conform 

anexei nr. 1. 

  (2) Se aprobă modelul „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele 

CAEN”, conform anexei nr. 2 şi al formularelor, potrivit anexelor nr. 3 - 7. 

  (3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 20 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de 

către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să efectueze demersurile necesare  către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea delegării competenței Consiliului Local al 

Sectorului 2 de a stabili şi sancţiona contravenţii în domeniul reglementat de prezenta hotărâre, 

conform art. 2 alin. (4) din O.G.R. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



116 

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi 

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. 5 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 15/11.03.2016 își 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.26 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea” Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de  

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a  

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea” Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a 

componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27253/14.04.2016 , întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale  precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

completările ulterioare; 

 - art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701/2010 emis de ministrul dezvoltării regionale și turismului pentru  aprobarea 

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 54/2015 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 
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Primarului Sectorului 2 al Municipiului București şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare 

Civilă Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a “Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2” 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. 

nr.4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a “Procedurii privind analizarea, avizarea şi 

aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al 

Sectorului 2” 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 57/2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. 

nr.4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a “Procedurii privind analizarea, avizarea şi 

aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al 

Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.27/2015; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă “Regulamentul de organizare şi funcţionare al ComisieiTehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2", precum şi  componența Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2, potrivit anexei nr. l .  

          (2) Componenta nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de 

Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U) este prevăzută în anexa nr. 2. 

            (3) Anexele nr. 1 - 2 cuprind un număr de 3 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului București competenta de a stabili, prin 

dispoziție, modificarea sau completarea, după caz, a componenței nominale a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 în condițiile prezentului „Regulament". 
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 Art.3  Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a “Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 27/2015 și H.C.L. Sector 2 nr. 57/ 2015 își încetează  

aplicabilitatea.   

 

 Art. 4 (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire aprevederilor 

prezentei hotărâri. 

   (2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti şi va fi 

comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.27 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind utilizarea temporară  a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de  

către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării  

activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare  

preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere" 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea temporară  a locurilor publice din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate 

frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte 

produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere";  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27252/14.04.2016 prezentat de către Direcţia Urbanism, Cadastru 

şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producţie, comerț 

sau prestări de servicii ilicite, republicată; 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 296/2004 privind codul consumului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de 

alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;  

 -  Hotărârea Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier 

urban; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.G.R. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 privind procedura de emitere 

a autorizaţiei de mediu, modificat și completat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 

1298/2011 şi nr. 3839/2012; 

 - Ordinul ministerului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 - H.C.L.M.B. nr. 29/1993 de avizare a Normativului privind stabilirea zonei minime de siguranţă, 

protecţie şi funcţionare a Metroului;   

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 134/1996 privind reglementarea 

comerţului stradal pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 118/2004 privind exercitarea 

activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind aplicarea 

normelor de salubrizare şi igienizare a Municipiului Bucureşti;  

 -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/10.12.2015 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2016; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/30.04.2014 privind stabilirea şi sancționarea 

faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 68/2015; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 54/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/11.03.2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – 

restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi 

distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării 

activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi 

automate de cafea" în faţa unităţii agentului economic, potrivit condiţiilor menţionate în anexa nr. 1. 

 

 Art.2. Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

de către agenţii economici pentru amplasarea de "terase sezoniere" în faţa unităţii agentului 

economic, potrivit condiţiilor menţionate în anexa nr. 2. 

 

 Art.3. Se delegă Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti competenţa de a elibera avize 

de ocupare temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea 

de"agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, 

îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi pentru "terase 

sezoniere". 

 

 Art.4.(1) Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obţinerea avizului de ocupare temporară a 

locului public pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de 

comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de 

cafea" prezentat în anexa nr. 3. 

  (2) Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare temporară a locului public pentru 

amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi 

răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" prezentat în anexa 

nr. 4. 

  (3) Se aprobă formularul tip "Cerere pentru obţinerea avizului de ocupare temporară a 

locului public pentru terase sezoniere" prezentat în anexa nr. 5.   

  (4) Se aprobă formularul tip "Aviz de ocupare temporară a locului public pentru terase 

sezoniere" prezentat în anexa nr. 6. 

  (5) Anexele nr. 1 – 6 cuprind un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (6) Agenţii economici vor depune actele în vederea obţinerii sau, după caz, prelungirii 

valabilităţii avizului, menţionate în anexele nr. 3 şi 5 din prezenta hotărâre, cu 30 (treizeci) de zile 

calendaristice înainte de perioada solicitată pentru ocuparea temporară a locului public. Nu vor fi 

înregistrate decât cererile însoţite de documentaţia completă. Depunerea cererii pentru obţinerea 

sau, după caz, prelungirea valabilităţii avizului nu permite agentului economic să înceapă activitatea 

de alimentaţie publică pe amplasamentul propus şi nici amenajările necesare pentru funcţionarea 

terasei sezoniere. 

  (7) Eliberarea avizelor de ocupare temporară a locurilor publice se va face de către  

Direcţia  Urbanism, Cadastru şi Gestionarea Teritoriului – Serviciul Autorizare şi Documentaţii 

Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 
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numai după prezentarea de către agentul economic a Declaraţiei de impunere înregistrată la Direcţia 

Venituri Buget Local Sector 2 (anexele 2.4 şi 2.5 din Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 

218/10.12.2015).  

  (8) Intervalul de timp solicitat pentru ocuparea locului public cu terase sezoniere va fi cel 

prevăzut în Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015, poz.3.11, al. (1) şi (2). 

  (9) Nu se vor emite Avize de ocupare temporară a locului public pentru terase sezoniere, 

agenţilor economici care au activităţi cuprinse în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi 

alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, dar nu au obţinut 

autorizaţia de desfăşurare a acestor activităţi. 

 

 Art.5. Calculul şi plata taxelor locale privind ocuparea locurilor publice pentru amplasarea de 

"agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, 

alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi pentru "terase sezoniere", se 

va face de către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 în conformitate cu prevederile art. 475 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015 privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2016 (anexa 

nr. 2, poziţia 3.15). 

 

 Art.6. (1) Agenţii constatatori ai Poliţiei Locale Sector 2 vor verifica pe teren dacă sunt 

respectate datele înscrise în Avizul de ocupare temporară a locului public şi condiţiile de aprobare din 

anexele 1 şi 2 la prezenta hotărâre. În funcţie de gravitatea abaterilor constatate se vor aplica 

sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv propunerea de  retragere/anulare a avizului de 

ocupare temporară a locului public. 

  (2) Avizele de ocupare temporară a locurilor publice nu vor putea fi prelungite pentru 

agenţii economici care nu respectă prevederile alin.(1). 

  (3) În situaţia în care agentul economic comunică în scris că renunţă la solicitarea de 

ocupare a locului public, Avizul de ocupare temporară este anulat. În situaţia în care după aprobarea 

Avizului de ocupare temporară a locului public agentul economic solicită o modificare a suprafeţei 

ocupate sau a perioadei de ocupare se va anula Avizul precedent şi se va elibera un alt Aviz.  

  (4) Agenţii constatatori împuterniciţi din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 2 vor transmite 

săptămânal Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 constatările cu privire la agenţii economici care încalcă 

prevederile cuprinse în alin. (1). 

 

 Art.7. Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de ocupare temporară a locurilor publice, 

Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 va înainta copii ale acestora la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 şi la 

Poliţia Locală Sector 2. 
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 Art.8. Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenţa, urmărirea şi executarea veniturilor bugetului 

local provenite din utilizarea locurilor publice potrivit prezentei hotărâri se realizează de către Direcţia 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art.9. Hotărîrea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2014 privind utilizarea anuală a locurilor 

publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de 

agregate frigorifice precum şi cu terase îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.10. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,  Poliţia Locală Sector 2 şi 

Direcţia Venituri Buget Local a Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.   

  

 Art.11. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.28 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.18/2016 privind aprobarea  

Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

 pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr.18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 29078/20.04.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 28988/20.04.2016 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 28669/19.04.2016 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane şi Direcţia Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Ordonanţa    Guvernului    nr.  71/ 2002   privind   organizarea  şi   funcţionarea  serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Decizia    Consiliului   Popular   al   Sectorului  2  al   Municipiului    Bucureşti  nr. 

324/13.07.1974   privind   înfiinţarea   Administraţiei   Domeniului Public Sector 2; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de 

Funcţii şi ROF–ul Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea   Consiliului     Local   Sector 2   nr. 29/2010    privind  aprobarea Documentaţiei 

tehnico -  economice pentru obiectivele de investiţii “Parc de agreement Tei – Plumbuita”, astfel cum 

a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 74/2012; 

 - Hotărârea    Consiliului      Local    Sector 2   nr. 30/2010   privind   aprobarea, Cofinanţarea şi 

susţinera proiectului “ Parc de agrement Tei – Plumbuita”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L.  

Sector 2 nr.75/2012; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2 se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Se aprobă „Regulamentul de organizare şi funcționare a Parcului de Agrement“, 

prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.        

 

 Art. III  Se aprobă “ Caietul de sarcini ” privind gestiunea directă a serviciului public de 

administrare a Parcului de Agrement şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public 

“Parc de Agrement”, prevăzute în Anexele nr.3 şi nr.4 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.      

                   

 Art. V  (1) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi  Funcţionare pentru Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 rămân aplicabile. 

            (2) Anexele nr. 1 - 4 cuprind un număr de 32 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. VI  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

              (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 29 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate  

pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de  

agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a 

nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a 

Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare;  

 Analizând : 

 - Raportul de specialitate nr. 28633/18.04.2016 întocmit de Direcția Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 28989/20.04.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 5081/20.04.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța Guvernului României  nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 3/2003; 

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

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind 

înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de 

Funcţii şi ROF – ul Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 18/2016 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 - Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de 

agrement Tei-Plumbuita”, cod SMIS 18397; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă Metodologia de fundamentare a prețurilor practicate pentru funcționarea 

parcului de agrement Tei - Plumbuita, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.          

  (2) Se aprobă tarifele pentru funcționarea parcului de agrement Tei – Plumbuita, potrivit 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

  (3) Se aprobă orarul de funcționare al parcului de agrement Tei - Plumbuita, potrivit 

anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

  (4) Anexele nr. 1 – 3 conțin un număr de 14 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

 

 Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.30 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

a bunurilor rezultate din derularea contractului de finanţare nr.3874/27.09.2013 încheiat 

 între Sectorul 2 al Municipiului București şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi  

Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov, în  

Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – “Dezvoltarea durabilă  

şi promovarea turismului”, Domeniu major de intervenţie 5.2 – “Crearea, dezvoltarea şi  

modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor  

naturale cu potenţial turistic” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației 

Domeniului Public Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea contractului de finanțare 

nr.3874/27.09.2013 încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București şi Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice, prin Agenția de Dezvoltare Regională București – Ilfov, în 

Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”, Domeniu major de intervenție 5.2 – “Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor 

specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potențial turistic”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28487/18.04.2016 întocmit de Direcția Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 29021/20.04.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 5080/20.04.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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 - Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de 

Funcţii şi ROF – ul Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentației 

tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Parc de agrement Tei – Plumbuita”, modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 74/2012; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanțarea şi 

susținerea proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita”, modificată  prin H.C.L. Sector 2 nr. 

75/2012; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 120/2015 privind finalizarea contractului de 

finanțare pentru proiectul ”Parc de agrement Tei - Plumbuita”, cod SMIS 18397 și aprobarea 

cheltuielilor necesare finalizării acestuia; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 18/2016 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind 

înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 - Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de 

agrement Tei-Plumbuita”, cod SMIS 18397; 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 a 

bunurilor rezultate din derularea contractului de finantare nr.3874/27.09.2013 încheiat între Sectorul 2 

al Municipiului București şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de 

Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov, în Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 

5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniu major de intervenţie 5.2 – “Crearea, 
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dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor 

naturale cu potenţial turistic”, cod SMIS 1847. 

  (2) Operațiunile de inventariere, înregistrarea în evidențele contabile ca mijloace fixe și 

valoarea acestora în condițiile legii, se vor realiza după întocmirea proceselor – verbale de recepție la 

finalizarea lucrărilor. 

  

 Art.2  Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 se va face pe baza de proces verbal 

încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București, în calitate de predător şi Administraţia Domeniului 

Public Sector 2, în calitate de primitor, în termen de maxim 10 zile de la semnarea proceselor verbale 

de receptie la terminarea lucrărilor. Semnarea procesului verbal de predare-primire este condiționată 

de obținerea de catre Sectorul 2, de la ISCIR, a documentului intitulat “cartea 

instalaţiei/echipamentului” pentru fiecare echipament in parte. 

 

 Art.3.  Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.31 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 26984/13.04.2016 precum și Nota de Fundamentare nr. 

26985/13.04.2016 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 27972/15.04.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 27715/15.04.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Adresa nr. 26933/13.04.2016 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum și Raportul Comisiei de 

Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate; 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - H.G.R. nr. 15/2016 pentru probarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational sub formă 

de tichete sociale pentru grădiniță, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2. 

 

 Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asigură 

identificarea beneficiarilor de stimulant educational, verificarea datelor și informațiilor cuprinse în 

cererile și documentele doveditoare pentru acordarea stimulentelor, evaluarea solicitanților conform 

criteriilor de eligibilitate prevăzute de actele normative și întocmirea proiectelor de dispoziție cu 

propunerile de acordare sau respingere a dreptului la stimulent. 

 

 Art.3. Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 asigură achiziţia 

şi distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniţă în baza situaţiilor transmise de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. 

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2,  Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.5  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.32 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al  

Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi 

Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6123/30,03,2016 întocmit de către Poliţia Locală Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Hotărârea Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data 

de 31.03.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Ordinul ministrului administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 33/2013 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine 

publică; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Pe data prezentei se aprobă Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2016, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de ordine 

publică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.33 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat public - privat 

pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de 

parteneriat public - privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24281/05.04.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 25520/07.04.2016 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa  nr. 24510/08.04.2016 întocmită de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare 

Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Procesul verbal încheiat la data de 09.03.2016 între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. 

Piaţa Obor Market & Complex Comercial S.A.; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru 

concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa Obor” 

precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii, astfel cum a 

fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 1/2007 privind prorogarea unui termen şi H.C.L. 

Sector 2 nr. 26/2008;  

http://www.ps2.ro/
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 - H.C.L. Sector 2 nr. 50/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor obiective de 

investiţii;  

 - H.C.L. Sector 2 nr. 117/2007 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat 

public – privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea 

de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Zona Piaţa Obor” precum şi 

transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii şi pentru aprobarea unui 

Act adiţional la Contractul de parteneriat public privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – 

Piaţa Obor ”; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 19/2011 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat 

public – privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor; 

 - H.C.L. Sector 2 nr.88/2014 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat 

public - privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Actul adiţional nr. 5 la Contractul-cadru de parteneriat public - privat 

privind „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa Obor” încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 131/2006, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

            (2) Anexele nr. 1 şi 2 conţin un număr de 5 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 (1) Se mandatează Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 să semneze, în 

numele Consiliului Local Sector 2, Actul adiţional nr. 5 la Contractul-cadru de parteneriat public-privat 

pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa Obor”. 

  (2) Se împuterniceşte Administraţia Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, să înregistreze în evidenţele proprii Actul adiţional nr. 5 la 

Contractul-cadru de parteneriat public-privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piaţa 

Obor” şi să urmărească executarea acestuia.  
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 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 

2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.34 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea  

şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin 

 H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 

2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 24583/05.04.2016 întocmit de Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 24782/06.04.2016 prezentată de către Secretarul Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile  cuprinse în: 

 - art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 

funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

 - art. IX alin.1 şi art. XXII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2009  privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 60/2009; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I. Pe data prezentei, componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, 

înfiinţată prin H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

60/2009, se modifică potrivit anexei ce conține o filă și care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.II. (1) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind 

înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/11.05.2009, rămân aplicabile.  

  (2)  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 99/2015 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009, 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.III.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.35 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2015  

privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat in domeniul public al  

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat in 

domeniul public al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27296/14.04.2016 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Certificatul de urbanism nr. 896/5/”Z” din 02.07.2014 emis de Primăria Sectorului 2 al 

Municipiului București;  

 - Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 cu 

valabilitate prelungita prin H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2013; 

 - Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 

99/2003 cu valabilitate prelungita prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2013; 

 - Adresa Primăriei Municipiului Bucuresti - Directia Patrimoniu nr. 1389676/03.02.2016; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri - Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de 

investiții; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2008 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 

131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public – privat pentru concesiunea de lucrări 

având ca obiectiv “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – zona Piaţa Obor” precum şi transmiterea în 

folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii şi pentru aprobarea unui Act Adiţional la 
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Contractul de parteneriat public privat pentru “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – zona Piaţa 

Obor”; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea contractului de parteneriat 

public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - 

Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de investiții; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Art. 2 al H.C.L. Sector 2 nr. 106/2015 se modifică și se completează cu alineatul 2 și va 

avea următorul cuprins:  

 ”Art. 2 (2) Pentru lotul dezmembrat, în suprafață de 920 m.p. ce va purta număr cadastral 

distinct, se vor iniția procedurile legale către autoritățile competente, în vederea transmiterii terenului 

din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în administrarea Administrației Străzilor București, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare.” 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2015 privind 

reglementarea situației juridice a unui teren aflat in domeniul public al Municipiului București, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.36 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unor măsuri pentru funcţionarea Pieţei Morarilor 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru funcţionarea 

Pieţei Morarilor;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28230/18.04.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 28987/20.04.2016 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea  Consiliului  Local  Sector 2  nr. 56/2004   privind  înfiinţarea  pieţei  Agroalimentare 

“Morarilor”; 

 - Hotărârea  Consiliului   Local  Sector  2 nr. 66/2008    privind    reactualizarea  tarifelor pentru 

serviciile prestate de Administraţia Pieţelor Sector 2 în pieţele aflate în administrarea acesteia, 

modificată prin HCL S2 nr. 124/2008 pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

66/2008 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administraţia Pieţelor Sector 2 in 

pieţele aflate in administrarea acesteia; 

 - Hotărârea   Consiliului    Local   Sector 2 nr. 62/2013       privind      aprobarea Procedurii de 

licitaţie pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

 - Hotărârea   Consiliului    Local    Sector  2   nr.  84/2013    privind    aprobarea  Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 2 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se  aprobă  unele  măsuri  pentru  funcţionarea  Pieţei  Morarilor,  conform anexei ce 

cuprinde o filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Măsurile   prevăzute  în  art.1  se   vor  acorda   la  cerererea    persoanelor interesate, 

în baza locurilor disponibile existente în Piaţa Morarilor. 

 

 Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 

2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 37 

Bucureşti, 25.04.2016 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al 

,,Pieţei de produse casnice si uz gospodăresc” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al 

,,Pieţei de produse casnice si uz gospodăresc”;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 3751/21.01.2016 întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 5563/29.01.2016 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 6402/02.02.2016 întocmit de Direcţiei Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Contractul de concesiune nr. 980/12.06.2012 încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi 

S.C. New Obor S.R.L. şi Actele adiţionale la contractul de concesiune nr. 250/14.02.2014, respectiv 

nr. 586/08.04.2015; 

 - Adresa nr. 7149/04.02.2016 întocmită de Administraţia Pieţelor Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 6944/04.02.2016 întocmită de întocmit de Direcţiei Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti;  

 - Adresa nr. 2269/18.02.2016 întocmită de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările: 

 - Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2011 privind  transmiterea terenului situat în str. 

Ziduri Moşi nr. 5 bis, Sector 2, din dministrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24/2012 pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, 

Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevenţa minimă anuală şi modelul 

Contractelor – cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieţe 

agroalimentare”. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de funcţionare al ,,Pieţei de produse casnice şi uz 

gospodăresc”, conform anexei ce contine 11  file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 

2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.38 

Bucureşti, 25.04.2016 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Contractului - cadru de prestări servicii de salubrizare pentru  

utilizatorii de pe raza administrativ – teritorială a  Sectorului 2 al Municipiului  

București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului - cadru de prestări 

servicii de salubrizare pentru utilizatorii de pe raza administrativ – teritorială a  Sectorului 2 al 

Municipiului București;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27886/15.04.2016 întocmit de Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 29289/ 20.04.2016 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, 

Protejarea zonelor verzi şi Salubritate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Nota Executivului Sectorului 2 înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 1451 din 

data de 21.04.2016; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată în M.O. nr. 658 

din  8 septembrie 2014; 

 -  Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

nr. 112/2007, publicat în M.O. nr. 529 din  6 august 2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Contractul - cadru de prestări servicii de salubrizare pentru utilizatorii de pe 

raza administrativ – teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, potrivit anexei ce conţine 11 file 

şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.39 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. ELECTRONICII X ZIDURI MOȘI, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. ELECTRONICII X ZIDURI MOȘI, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28182/18.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 28180/18.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Electronicii x Ziduri Moși, Sector 2,  Sector 2, semnat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 18CA 2/3 din 23.02.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Electronicii x Ziduri Moși, Sector 2 – 

Prelungirea arterei de circulație Șoseaua Electronicii – cale de acces între str. Ziduri Moși și 

Șos. Electronicii și amplasare Complex Expozițional Milano, în conformitate cu anexele 1 și 2, 

părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.40 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8 – UTR 3 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8 – UTR 3 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 28182/18.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 28180/18.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8 – UTR 3,  Sector 2, semnat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 54 CA 10/1 din 28.08.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit.  i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8 -UTR 3, 

Sector 2 – Bucureşti – Ansamblu cu funcţiuni mixte (locuinţe, birouri, comerţ, servicii)  – 

2S+P+2E; 2S+P+10E, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 5 (cinci) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.41 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. AGRICULTORI NR. 107 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. AGRICULTORI NR. 107 , Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27514/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.27511/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Agricultori nr. 107,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 80 CA 13/2 din 05.11.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Agricultori nr. 107, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – S+P+3E+4Er, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente 

ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.42 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. DR. GROZOVICI NR. 2, BL. 2, SC. 1, PARTER, AP. 9 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. DR. GROZOVICI NR. 2, BL. 2, SC. 1, PARTER, AP. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27519 / 14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27518/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Dr. Grozovici nr. 2, bl. 2, sc. 1, parter, ap. 9, Sector 2, 

semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 2 CA 1/2 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dr. Grozovici nr. 2, bl. 2, sc. 1, 

parter, ap. 9, Sector 2 – Acces direct din exterior și schimbarea destinației apartamentului în 

cabinet stomatologic, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.43 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare 

STR. SINAIA  NR. 54 ŞI 56 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

– modificare STR. SINAIA NR. 54 şi 56, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27524/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27520/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Sinaia nr. 54 și 56,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 4 CA 1/4 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Sinaia nr. 54 și 56, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – P+2E+3Er(M), în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.44 

Bucureşti, 25.04.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. ȘTIUCII NR. 63 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. ŞTIUCII NR.63, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27527/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27526/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Știucii nr. 63,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 5 CA 1/5 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Știucii nr. 63, Sector 2 – Extindere 

și supraetajare locuință – Sp+P+1E+M, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.45 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. HISPANIA NR. 34 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. HISPANIA NR.34, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27530/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27531/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Hispania nr. 34,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 7 CA 1/7 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Hispania nr. 34, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – S+P+4E, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele  nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.46 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. TURNUL EIFFEL NR. 14-16 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. TURNUL EIFFEL NR. 14 - 16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27534/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27532/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Turnul Eiffel nr. 14-16,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 CA 1/8 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Turnul Eiffel nr. 14-16, Sector 2 – 

Locuință – P+2E, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.47 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare 

ȘOS. PANTELIMON NR. 16A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

– modificare ŞOS. PANTELIMON NR.16A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27537/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27536/14.04.2016 întocmit     pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Pantelimon nr. 16A,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 14 CA 1/18 / 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Pantelimon nr. 16A, sector 2, București – 

Imobil de locuințe colective – S+P+2E+M, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.48 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare 

STR. GORGAN  SPĂTARUL NR. 106 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

– modificare STR. GORGAN SPĂTARUL NR. 106, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27539/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27540/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Gorgan Spătarul nr. 106,  Sector 2, semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 15 CA 1/19 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

http://www.ps2.ro/


169 

 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - Str. Gorgan Spătarul nr. 106, sector 2, 

București – Locuință unifamilială – P+1E, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.49 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare 

STR. VASELOR NR. 33A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

– modificare STR. VASELOR NR. 33A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27542/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27541/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Vaselor nr. 33A,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

  - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 16 CA 1/20 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD modificare) - Str. Vaselor nr. 33A, sector 2, 

București – Imobil de locuințe colective – S+P+2E+3Er, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.50 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. BANUL NICOLAE NR. 55-55A-57 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. BANUL NICOLAE NR. 55–55A-57 , Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27544/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27546/14.04.2016 întocmit pentru   

documentația de urbanism - PUD din str. Banul Nicolae nr. 55-55A-57, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 19 CA 2/4 din 23.02.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - str. Banul Nicolae nr. 55-55A-57, Sector 

2 – Locuință unifamilială – Ds+P+1E, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5.  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.51 

Bucureşti, 25.04.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare 

STR. CĂRĂUȘILOR NR. 19 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

– modificare STR. CĂRĂUŞILOR NR.19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27548/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27545/14.04.2016 întocmit pentru  

documentația de urbanism - PUD din Str. Cărăușilor nr. 19,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 20 CA 2/5 din 23.02.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Cărăușilor nr. 19, Sector 2 – Locuință – 

parter în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.52 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. TRITENI NR. 16 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de  urbanism PUD 

STR. TRITENI NR. 16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27550/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27549/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Triteni nr. 16,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 21 CA 2/7 din 23.02.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 -  Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul   Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Triteni nr. 16, Sector 2 – Locuință – 

P+M, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5.  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.53 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. SCHEIUL DE JOS NR. 19 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. SCHEIUL DE JOS NR.19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27552/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27553/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Scheiul de Jos nr. 19,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 22 CA 2/8 din 23.02.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Scheiul de Jos nr. 19, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – P+2E+M, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.54 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. HISPANIA NR. 26 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. HISPANIA NR.26, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27560/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;  

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27558/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Hispania nr. 26,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 23 CA 2/9 din 23.02.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Hispania nr. 26, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – S+P+3E+M(Er)., în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5.  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.55 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare 

STR. SPINULUI NR. 19-21 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

– modificare STR. SPINULUI NR. 19-21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27565/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27563/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Spinului nr. 19-21,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 24 CA 2/10 din 23.02.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Spinului nr. 19-21, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – S+P+2E+M, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.56 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. DÂMBOVICIOARA NR. 10-12, STR. VRÂNCIOAIA NR. 2-4 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR DÂMBOVICIOARA NR. 10-12, STR. VRÂNCIOAIA NR. 2-4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27569/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.27567/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism -PUD din Str. Dâmbovicioara nr.10-12, Str. Vrâncioaia nr.2-4, Sector 2,  

Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 71 CA 11/3 din 23.09.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dâmbovicioara nr. 10-12, Str. 

Vrâncioaia nr. 2-4, Sector 2 – Ansamblu de locuințe colective servicii și comerț – 2S+P+10E, 

2/3S+P+5e+6Er, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 5 (cinci) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.57 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. AVRIG  NR. 29-31 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. AVRIG NR. 29-31, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27572/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27571/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Avrig nr. 29-31,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 78 CA 12/8 din 14.10.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Avrig nr. 29-31, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – S+P+6E+Eth, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 4 (patru) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.58 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. DOAMNA GHICA NR. 187A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 

PUD STR. DOAMNA GHICA  NR. 187A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27582/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27579/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Doamna Ghica nr. 187A,  Sector 2, semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 82 CA 13/4 din 05.11.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea 

suspendării de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului 

Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Doamna Ghica nr. 187A, Sector 2 

– Imobil de locuințe colective – S+P+3E, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.59 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. ANDRONACHE  NR. 30 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. ANDRONACHE  NR. 30, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27584/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27583/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Andronache nr. 30,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 36 CA 8/3 din 30.06.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Andronache nr. 30, Sector 2 – 

Centru Cultural Servicii Publice – S+P+2E+Er(M), în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 4 (patru) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.60 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. IONIȚĂ VORNICUL NR. 2A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. IONIŢĂ VORNICUL NR. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27588 / 14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27587/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Ioniță Vornicul nr. 2A,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 26 CA 5 / 8 / 28.04.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Ioniță Vornicul nr. 2A, Sector 2 – 

Imobil de locuit – S+P+2E+M(Er), în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.61 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. EROU BOGORIN CONSTANTIN  NR. 2 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. EROU BOGORIN CONSTANTIN NR. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27590/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27589/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Erou Bogorin Constantin  nr. 2,  Sector 2, semnat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 49 CA 9/5 din 16.07.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Erou Bogorin Constantin  nr. 2,  Sector 2, 

București – Extindere și supraetajare locuință – P+1Em, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din 

aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.62 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. GHERGHIȚEI NR. 15 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. GHERGHIŢEI  NR. 15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27592/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27591/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Gherghiței nr. 15,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 81 CA 13/3 din 05.11.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Gherghiței nr. 15, Sector 2 – 

Imobil de locuințe și servicii – 2S+D+P+4E+Pod mansardat în conformitate cu Anexele 1 și 2, 

părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.63 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. OITUZ NR. 21 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

STR. OITUZ   NR. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27585/18.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27593/18.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Oituz nr. 21,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 1 CA 1/1 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Oituz nr. 21, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – P+2E+M(E3r), în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.64 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. FUNDENI NR. 230 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. FUNDENI NR. 230, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27597/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27596/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 230,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 67 CA 10/26/ 28.08.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Fundeni nr. 230, Sector 2 – 

Reconformare, extindere și supraetajare locuință cu servicii la parter – S+P+2E+M, în 

conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul 

Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele  nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.65 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ȘOS. FUNDENI NR. 252A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

ŞOS. FUNDENI  NR. 252A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27601/14.04.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 27600/14.04.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din șos. Fundeni nr. 252A,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 57 CA 10/4 din 28.08.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

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

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 
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amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Fundeni nr. 252A, Sector 2 – 

Extindere, recompartimentare și mansardare construcție P+1E existentă, rezultând un regim 

final de înălțime P+1E+M, în conformitate cu Anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului, prevăzut în Anexa 3 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.66 

Bucureşti, 25.04.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a  

situaţiilor financiare anuale la 31.12.2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al 

bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2015; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 27366/ 14.04.2016, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti, privind aprobarea contului anual de execuţie al 

bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2015; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar. 

 În temeiul art. 63 alin.1 lit. c) şi alin. 4 lit. b) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 

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

ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului 

București la 31.12.2015, conform anexelor nr. 1; 2; 2.1 – 2.91; 3; 3.1; 3.2; 4;4.1 – 4.26; care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.2 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Sectorului 2 al Municipiului București la 

31.12.2015, conform anexelor nr. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 ;21; 22; 23; 

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.  

   (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.67 

Bucureşti, 25.04.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016; 

 Analizând: 

 - Raportul nr.27786/15.04.2016, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul 

Sectorului 2 Bucureşti;  

 - Raportul nr. 28486/18.04.2016, întocmit de Directorul Directiei Management Proiecte care 

este si Manager de proiect al ,,Parcului de Agrement Tei Plumbuita” –SMIS 18397, din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/19.12.2015; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei  

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare; 

 -  Ordinul MDRAP   Nr. 292/2016 din 8 martie 2016 pentru aprobarea Programului naţional 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016; 

 - Decizia nr.1268/22.02.2016 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

a Municipiului Bucureşti privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate - pentru finantarea acordarii stimulentului educational, 

sub forma de tichete sociale pentru gradinite; 

 - Decizia nr.1671/01.04.2016 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

a Municipiului Bucureşti privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

http://www.ps2.ro/
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pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate - pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular 

sau confesional acreditat; 

 - Adresa nr. 31476/06.04.2016 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti privind  repartizarea pe trimestre a sumelor alocate pentru finanţarea cheltuielilor 

învăţământului particular sau confesional acreditat; 

 - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.33/2016 privind repartizarea pe 

sectoare a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019; 

 - Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.d) din Legea administraţiei publice 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 se rectifică şi se 

stabileşte la: 

- venituri  la suma de 1.003.115 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  -719.761 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare     - 283.354 mii lei (din care 268.841 mii 

lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.309.740 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  719.761 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  589.979 mii lei; 

-  deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in 

valoare de 306.625 mii lei. 

   

 Art.2 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, 

rectificate la suma de 1.309.740  mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform 

anexelor nr.  2.1. - 2.28  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016,  conform 

anexelor nr. 3; 3,1 - 3.5, astfel: 
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- Total venituri  în sumă de 41.734 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   –  38.458 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare               -   3.276 mii lei (din care 40  mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- Total cheltuieli la suma de 41.734 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  38.458 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  3.276 mii lei; 

 

 Art.4  Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 4 ; 5 ; 5.1- 5.11. 

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

  (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.68 

Bucureşti, 25.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.04.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401-335.92.30 Fax. +401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea articolului nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr.44/29.02.2016 privind desființarea Direcției Administrare Parcuri și Zone 

Agrement Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere: 

 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 44/29.02.2016 privind desființarea Direcției 

Administrare Parcuri și Zone Agrement Sector 4;  

- Referatul de specialitate al Direcției Economice; 

- Adresa Direcției Administrare Parcuri și Zone Agrement Sector 4 nr. 837/06.04.2016, 

înregistrată Ia Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sub nr.16839/06.04.2016; 

- Prevederile Legii 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

finanțele publice locale; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 

 În temeiul prevederilor art.45, art. 81 alin.4 din Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se modifică și se completează articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

44/29.02.2016 privind desființarea Direcției Administrare Parcuri și Zone Agrement Sector 4, după 

cum urmează: 

"Art.2 (1) Patrimoniul Direcției Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 va fi 

preluat de Sectorul 4 al municipiului București, pe bază de protocol de predare - primire, 

încheiat în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de Ia data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri și cuprinde  : patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg 

din acestea. 

 (2) Terenurile și clădirile aflate în administrarea Direcției Administrare Parcuri și Zone 

Agrement Sector 4, revin în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 pe bază de protocol de 

predare -primire, încheiat în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de Ia data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, Ia valoarea de inventar la data de 31.12.2015. 
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 (3) Creditele bugetare rămase neutilizate Ia data expirării celor 45 de zile lucrătoare 

vor fi retrase prin rectificare bugetară." 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/29.02.2016 rămân 

nemodificate. 

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Parcuri și Zone Agrement Sector 4 

și Direcția Economică, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, 

iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local și Documente Electorale . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 08.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 67/08.04.2016 
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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 președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.05.2016 – validarea noului Consiliu Local Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului local Sector 4 nr. 1/29.01.2016 privind alegerea 

președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 29.01.2016-29.04.2016; 

 În temeiul dispozițiilor art. 35 alin.1 și 81 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic Se alege domnul DELEGEANU Dan-Bogdan în funcția de președinte de ședință 

al Consiliului Local al Sectorului 4, începând cu data de 1 mai 2016 până Ia validarea noului Consiliu 

Local Sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 68/22.04.2016 
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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 contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015 

 

Consiliul Local al Sectorului 4: 

 

 Luând în considerare: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate privind încheierea excercițiului bugetar pe anul 2015 al Direcției 

Economice Nr. P.6.2/ 2201 I 12.04.2016 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. 

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

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a” și art.81, alin.2, lit.“d” din Legea nr. 215/ 2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.  1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2015 atât pentru partea de 

venituri cât și pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, 

subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de finanțare care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre: 

  Anexa 1. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 - Venituri.  

  Anexa 2. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 -Cheltuieli.  

  Anexa 3.- Cont execuție bugetară: autofinanțate parțial -Venituri.  

  Anexa 4.- Cont execuție bugetară: autofinanțate parțial -Cheltuieli.  

  Anexa 5.- Cont execuție bugetară: autofinanțate integral - Venituri.  

  Anexa 6. - Cont execuție bugetară: autofinanțate integral -Cheltuieli.  

  Anexa 7.- Cont execuție bugetară: credite exteme. 

  Anexa 8.- Cont execuție bugetară: fonduri externe nerambursabile 

  Anexa 9. - Situația obiectivelor de investiții bugetate, conform anexelor 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 

9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 

 

 Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local Ia partea de cheltuieli Activitate Proprie 

(Primăria Sector 4) pentru anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 

2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.7, 2,7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8, 

2.8.1, 2.8.2, 2.9, 2.9.1, 2.9.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local, pentru anul 2015 Direcții 

Descentralizate, Ia partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de 

cheltuieli, conform anexelor: 

 Direcția Învățământ și Tineret- Anexele: 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 

3.4, 3.5. 

 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - Anexa: 3.6 
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 Direcția de Evidență a Persoanelor- Anexa: 3.7 

 Poliția Locală - Anexa: 3.8, 3.8.1 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Anexele: 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.10, 

3.10.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15. 

 Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 - Anexa: 3.16, 3.16.1.  

 Centrul Medico Social Sfântul Andrei - Anexele: 3.17. 

 Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Bălcescu - Anexa : 3.18, 3.18.1 

 Direcția Administrare Parcuri și Zone de Agrement - Anexa: 3.19 

 Care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 - Se aprobă contul de execuție al creditelor externe pentru anul 2015 conform anexelor: 

4.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5 - Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din 

venituri proprii, pentru anul 2015 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, 

atât Ia partea de venituri cât și Ia partea de cheltuieli, conform anexelor: 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 

5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6 - Se aprobă contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru 

anul 2015 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, activitate finanțată integral din 

venituri proprii, conform anexelor: 6.1, 6.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7 - Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2015, 

conform anexelor 7.1,7.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 8 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse Ia îndeplinire de Ordonatorul Principal de 

Credite prin Direcția Economică Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice 

implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local și Documente Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.69/22.04.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora 

 în anul școlar 2015/2016 semestrul II 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 2557/07.04.2015, întocmit de Direcția Învățământ și 

Tineret Sector 4 

 Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 105 alin.(2) lit „d” din Legea Nr.1/2011, privind educația națională, 

precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile prevăzute Ia art.45 alin.(1) și art.81 alin (2) lit.„j“ și alin.(4) din  

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

ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă pentru anul școlar 2015 - 2016 semestrul II un număr de 5.737 burse școlare, 

elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul 

Sectorului 4, conform Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București Sector 4 și Direcția Învățământ și Tineret Sector 4, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 70/22.04.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare  

ocazionate de deplasarea orchestrei de suflători din cadrul  

Colegiului Național de Arte ,,Dinu Lipatti” în Grecia  din perioada 14 – 17 aprilie 2016 

  

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 

2258/07.04.2016 întocmit de Direcția Învățământ și Tineret Sector 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispozițiilor art. 20 alin. 1 și art. 103 alin. 2 din Legea nr.1/2011 - a educației naționale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k) din Legea nr. 

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

Consiliul  Local Sector 4 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare ocazionate de participarea Ia primul 

Festival Balcanic al Școlilor de Muzică din Grecia a orchestrei de suflători din cadrul Colegiului 

Național de Arte „Dinu Lipatti” din perioada 14 - 17 aprilie 2016. 

Art. 2. Creditele bugetare necesare decontării transportului cu autocarul Ia festivalul 

menționat Ia art. 1 în cuantum de 24.000 lei se vor aloca în bugetul Colegiului Național de Arte „Dinu 

Lipatti” București. 

Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 și 

Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotarâri, conform 

competențelor legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.71/22.04.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea dării în administrare a unui număr de 8 spații situate în Șos. Giurgiului  

nr. 107, Sector 4 București aparținând Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale 

Sector 4 către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 
 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraţie Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale 

Sector 4 nr. 332758/13.04.2016; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr.282/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, și 

prevederile art. 861 alin.3 și art. 868 alin.(1) și (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispozițiilor art.36 alin.(5) lit.a), art. 45 alin. (3) coroborat art.115 alin.(1), lit b) din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Articol unic Nu se aprobă darea în administrarea pentru o perioada de 3 (trei) ani Direcției 

Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, a unui număr de 8 spații situate în Șos Giurgiului nr. 

107, Sector 4, București, aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale 

Sector 4. 
  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.72/22.04.2016 
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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 costului mediu lunar de întreținere pentru copii beneficiari ai serviciilor 

oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pe anul 2016 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr.258303/19.04.2016 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului-Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum și ale HGR 

nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii, beneficiari ai serviciilor de 

protecție specială acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, în cursul anului 2016 potrivit Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor legale. 
  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.73/22.04.2016 
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ANEXA 

La H.C.L S.4 nr. 73/22.04.2016 

 

COST  MEDIU LUNAR/COPIL 

beneficiar al serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, pentru anul 2016. 

 

1. Servicii destinate copiilor  plasați Ia asistenți maternali: 

- cost mediu/lunar/copil aflat la asistentul maternal ce are un singur copil în plasament-1.963 

lei; 

- cost mediu/lunar/copil aflat Ia asistentul maternal ce are doi  copii în plasament - 2.063 lei; 

  

2. Servicii destinate copiilor cu dizabilități  plasați Ia asistenți  maternali: 

- cost mediu/lunar/copil cu handicap aflat  Ia asistentul maternal ce are un singur copil în 

plasament - 2.304 lei; 

  

3. Servicii de tip rezidențial destinate copiilor: 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul  de Plasament "Robin Hood"- 3.611lei; 

-cost mediu/lunar/copil plasat în case de tip familial - 12 apartamente în cadrul Centrului 

"Sf.Spiridon "- 4.121lei. 

  

4. Servicii  de tip rezidențial  destinate  copiilor cu dizabilități: 

-cost mediu/lunar/copil plasat în case de tip familial - 3 apartamente în cadrul Centrului 

"Sf.Spiridon"- 4.241 lei. 

  

5. Centre de primire în regim de urgență și alte  servicii de tip rezidențial: 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul  de Primire în Regim de Urgență - Băieți - 4.570 

lei; 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul "Adăpostul de Noapte"-4.784  lei; 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul  de Primire Urgență Copil Abuzat- Fete  - 4.447 

lei. 

  

6. Centre maternale : 

 - cost mediu/lunar/mama cu un copil internat Ia Centrul Mama și Copilul - „ Sf. Vasile“ -

3.763 lei 

  

7. Centre de Zi: 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul Comunitar de Zi Sf.Vasile - 2.122 lei; 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de Zi "Eu și Prietenii Mei" - 1.930 lei; 

-cost mediu/lunar/copil plasat  în Centrul de Zi "Casa Speranței" -1.936 lei. 
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8. Centre de recuperare: 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi și Recuperare Copil cu Handicap "Harap Alb" 

- 2.7761ei; 

-cost mediu/lunar/copil plasat în Centrul de zi și Recuperare Copil cu Handicap Sever "Sf. 

Vasile"-3.257 lei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 
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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 plata despăgubirilor materiale și cheltuielilor de judecată  

conform sentinței civile nr.8437/17.12.2014 pronunțată de Tribunalul București  

în dosarul nr.48127/3/CA/2012 și Deciziei civile nr. 8100/03.11.2014 pronunțată de Curtea  de 

Apel București-Secția  a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal  

în dosarul nr.13927/3/CAF/2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, 

 Raportul de specialitate comun nr.S.2.1/892/21.04.2016 întocmit de Direcția Juridică și Direcția 

Economică și Raportul de specialitate  nr.360196/20.04.2016 întocmit de Direcția Generală de 

lmpozite și Taxe Locale Sector 4; 

 Referatul nr. S.2.1/671/30.03.2016 aprobat de ordonatorul principal de credite; 

 Adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală înregistrată Ia instituția noastră sub 

nr.18848/15.04.2016 de înființare a popririi asupra conturilor instituției, în dosarul de executare 

nr.23/2016 pentru suma de 943.716,02 lei; 

 Luând în considerare dispozițiile: 

 Art. 646 alin. 2 și art. 622 din Noul Cod de Procedură Civilă; 

 Art.22, art.163 alin.1 și alin. 9, art. 167 alin. 1 și alin. 2 din Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările uletrioare; 

 Art.1, art. 2 și art.4 din OG nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor 

publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Reținând prevederile dispozitivului sentinței civile nr. 8437/17.12.2014 și deciziei civile 

nr.8100/03.11.2014; 

 Ținând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul art. 45, art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă suportarea din bugetul local al Sectorului 4 a sumei de 943.716,02 lei, 

reprezentând despăgubiri materiale și cheltuieli de judecată acordate în baza sentinței civile nr. 

8437/17.12.2014 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 48127/3/CA/2012 și Deciziei civile 
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nr. 8100/03.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel București – secția a VIII-a Contencios 

Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 13927/3/CAF/2012 și cheltuielile de executare; 

 

 Art.2 Se aprobă compensarea parțială a creanței d-lui Pușcașu Florentin reprezentând 

despăgubiri materiale până Ia concurența sumei de 108.154,83 lei, cu care acesta figurează 

înregistrat în bugetul local al sectorului 4, reprezentând obligații neachitate/restante; 

 

 Art.3  Sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești prevăzute Ia art. 

1 vor fi aprobate cu această destinație prin rectificarea bugetului local al Sectorului 4; 

 

 Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse Ia îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția  Generală de 

Impozite și Taxe Locale Sector 4 iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin grija Secretarului 

Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local și Documente Electorate, conform competențelor 

legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.74/22.04.2016 

 



224 

 

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  actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 51 blocuri  de locuințe·din 

programul multianual de reabilitare termică  a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al 

Municipiului București 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, 

precum și Referatul de specialitate al Direcției Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare - Serviciul 

Investiții nr.P.9.1/ 528./21.04.2016. 

 Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea 

performanțelor energetic a blocurilor de locuințe, cu completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor caracteristici ai obiectivelor de investiții, conform 

Anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare – Serviciul 

Investiții și Direcția Economică vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor 

legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 75/22.04.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401-335.92.30 Fax. +401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Colectiv GTG 3010 a unui 

spațiu în suprafață de 30 mp, situat în Șoseaua Berceni nr.12A, Sector 4, București- Centrul de 

lncluziune Socială 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 73/30.05.2014 privind trecerea în domeniul 

public al Unității Administrativ Teritoriale Sector 4 și administrarea Consiliului Local Sector 4 a două 

Centre de lncluziune Socială situate în Șoseaua Berceni nr. 12A, Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă transmiterea în folosința gratuită către Asociația Colectiv GTG 3010, 

spațiul în suprafață de 30 mp, situat în imobilul din Șoseaua Berceni nr. 12A, Sector 4, București - 

Centrul de Incluziune Socială. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

Refuz contrasemnarea 
conform opiniei motivate 

 

Nr.76/22.04.2016 
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Nr. 1/22.04.2016 

 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

 Eu, Vîlcea Otilia Iustiniana, cu atribuții temporare ale Secretarului Sectorului 4, în temeiul 

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

modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

76/22.04.2016, privind respingerea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Colectiv GTG 3010 

a unui spațiu în suprafață de 30 mp, situat în Șos. Berceni nr. 12A, sector 4, București - Centrul de 

Incluziune Socială, adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 4, din data de 22.04.2016, 

din următoarele motive: 

 Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația Colectiv GTG 

3010 a unui spațiu în suprafață de 30 mp, situat în Șos. Berceni nr. 12A, sector 4, București - Centrul 

de Incluziune Socială, a fost propus pe ordinea de zi, conform Anexei la Dispoziția Primarului 

Sectorului 4 nr. 555/18.04.2016. 

 Acest proiect de hotărâre, nu a îndeplinit prevederile art. 44 din Legea 215/2001 privind 

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

 Conform art. 43 din aceeași lege, scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi se face numai cu 

acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile legale. 

 În situația de față, acest proiect nu a fost scos de pe ordinea de zi, deși nu îndeplinea condițiile 

legale și a fost supus votului Consiliului Local Sector 4. 

 În consecință, Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 76/22.04.2016, a fost adoptată, 

nerespectând condițiile imperative ale legii. 

 

 

 

 

p. SECRETARUL SECTORULUI 4 

VÎLCEA Otilia Iustiniana 
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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 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București ; 

 - Raportul de specialitate al Direcției economice nr.  P.6.2/2330/19.04.2016. 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 33/29.02.2016 privind repartizarea 

pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor. 

 - Decizia nr. 1671/01.04.2016 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat. 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.8. litera (a) art.19 alin. (1) litera (a), art. 20 alin .(1) litera (a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), 

(6) și (8) art.45, art. 46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și 

completată; 

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

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 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 554.795,00 mii lei conform anexei nr. 1 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează: 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 1.1 - Bugetul local detaliat Ia venituri pe capitole şi subcapitole; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 1.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe; 

- Formularul 11/2 - Anexa nr. 1.4,1.5,1.6,1.7 - Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate parţial din venituri proprii pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 
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 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- Anexa 2. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de 5540.795,00 mii lei. 

- Anexa 2.1  - capitol bugetar 51.02 - Autorități Publice și Acțiuni Externe 

- Anexa 2.1.1  - cap. 51.02.01 - Autorități Executive și Legislative 

- Anexa 2.1.2  - cap. 51.02.01.03 - D.I.T. 

- Anexa 2.1.3  - cap. 51.02.01.03 P - Primăria sector 4 

- Anexa 2.2   - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale 

- Anexa 2.2.1  - cap.54.02.50 - Alte servicii publice generale 

- Anexa 2.3  - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

- Anexa 2.4 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță națională 

- Anexa 2.4.1 - cap. 61.02.03 - Ordine Publică 

- Anexa 2.4.2 - cap. 61.02.003.04 - Poliția Locală Sector 4 

- Anexa 2.4.3 - cap. 61.02.05 - Protecție civilă și protecția contra incendiilor 

- Anexa 2.5 - capitol bugetar 65.02 - Învățământ total 

- Anexa 2.5.1 - cap.65.02.01 - centralizator 

- Anexa 2.5.2 - cap.65.02.03 - D.I.T. 

- Anexa 2.5.3 - cap.65.02.03.01 - D.I.T. 1 

- Anexa 2.5.4 - cap.65.02.03.02 - D.I.T. 2 

- Anexa 2.5.5 - cap.65.02.03 US 1 - Unități școlare 1 

- Anexa 2.5.6 - cap.65.02.03 US 2 - unități școlare 2 

- Anexa 2.5.7 - cap.65.02.04.01 - D.I.T. 1 

- Anexa 2.5.8 - cap.65.02.04.02 - D.I.T. 2 

- Anexa 2.5.9 - cap.65.02.04 US1 - Unități școlare 1 

- Anexa 2.5.10 - cap.65.02.04 US2 - Unități școlare 2 

- Anexa 2.5.11 - cap.65.02.04 US3 - Unități școlare 3 

- Anexa 2.5.12  - cap.65.02.05 - învățământ postliceal 

- Anexa 2.5.13  - cap.65.02.07.04 - D.I.T. 

- Anexa 2.5.14  - cap.65.02.07.04 US1 - Unități școlare 

- Anexa 2.5.15 - cap.65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământurli 

- Anexa 2.5.16 - cap.65.02.50 AS - Alte cheltuieli 

- Anexa 2.6  - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

- Anexa 2.6.1 - cap.66.02.06.03 - Unități medico-sociale 

- Anexa 2.6.2 - cap.66.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătății 

- Anexa 2.7 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere și religie 

- Anexa 2.7.1 - cap.67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa 2.7.2 - cap.67.02.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural 

European Nicolae Bălcescu 

- Anexa 2.7.3  - cap.67.02.05 - Servicii recreative și sportive 

- Anexa 2.7.4  - cap.67.02.05.03 P - Întreținere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive și de agreement PS4 

- Anexa 2.8  - capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială 

- Anexa 2.8.1  - cap.68.02.12 - Unități de asistență medico-sociale – 

Centrul medico-social Sf. Andrei 

- Anexa 2.8.2  - cap.68.02. AS - Asistență socială 

- Anexa 2.8.3  - cap.68.02.AS.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate 

- Anexa 2.8.4  - cap.68.02.AS.06 - Asistență socială pentru familie și copii 
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- Anexa 2.8.5  - cap.68.02.AS.06.01 - Asistență socială pentru familie și copii 

- Anexa 2.8.6  - cap.68.02.11. - Creșe 

- Anexa 2.8.7  - cap.68.02.AS.15 - Previziunea excluderii sociale 

- Anexa 2.8.8  - cap.68.02. AS. 15.01 - Ajutor social 

- Anexa 2.8.9  - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și 

asitenței sociale 

- Anexa 2.9 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii și dezvoltare publică 

- Anexa 2.9.1   - cap.70.02.03 - Locuințe servicii și dezvoltare publică 

- Anexa 2.9.2  - cap.70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 

serviciilor și dezvoltării comunale 

- Anexa 2.10  - capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului 

- Anexa 2.10. 1 - cap.74.02.06 - Canalizare și tratarea apelor reziduale 

- Anexa 2.11 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 2.11.1 - cap. 84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 2.11.2 - cap. 84.02.03.03 - Străzi 

  

 Art. 4 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care: 

-Anexa 3 -Autofinanțate  

-Anexa 3.1 -capitol bugetar 65.10 -Invățământ venituri 

-Anexa 3.2 -capitol bugetar 65.10 -Invățământ cheltuieli 

-Anexa 3.1.1 -cap. 65.10.04.02 -Invațământ secundar superior 

venituri 

-Anexa 3.2.1 -cap. 65.10.04.02 -Invațământ secundar superior 

cheltuieli 

-Anexa 3.3 -capitol bugetar 67.10 -Cultură, recreere și religie 

-Anexa 3.3.1 -cap. 67.10.03 -Servicii culturale 

-Anexa 3.3.2 -cap. 67.10.03.30 -Alte servicii culturale – centrul 

Cultural European Nicolae Bălcescu 

 

 Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care: 

- Anexa 4.1 -centralizator -credite externe 

- Anexa 4.1.1 -cap. 70.06 -Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

- Anexa 4.1.2 -cap. 70.06.03 -Locuințe 

- Anexa 4.1.3 -cap. 70.06.03.01 -Dezvoltarea sistemului de locuințe 

 

 Art. 6. Se aprobă Lista de investiţii aferentă Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

-anexa nr. 5 „Lista de investiții a sectorului 4 al Municipiului București” 

-anexa nr. 6,6.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4” 

-anexa nr.7,7.1,7.2 „Lista de investiții, Direcția de Invățământ și Tineret Sector 4“ 

-anexa nr. 8,8.1,9,9.1 „Lista de investiții – Centrul Cultural European pentru UNESCO” 

Nicolae Bălcescu 
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-anexa nr. 10,10.1 „Lista de investiții – Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4“ 

 

 Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă Ia îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către 

instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de  Serviciul Tehnic Consiliului 

Local și Documente Electorate. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 22.04.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 77/22.04.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6. 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 1 al anului 2016, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 1 al 

anului 2016, conform Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 1 al anului 2016, conform Anexelor nr. 5 şi 6. 

  Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 101 

Data: 26.04.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul  

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada 

exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

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

public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 102 

Data: 26.04.2016 

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

http://www.pmb.ro/


235 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în semestrul II 

an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar 

de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6, Expunerea 

de motive prezentată de Primarul Sectorului 6, adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

Sector 6 privind situaţia numerică a burselor pentru semestrul II - an şcolar 2015 – 2016 nr. 102 din 

22.03.2016 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 2253 din data de 24.03.2016, 

precum şi situaţia numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II an şcolar 

2015/2016 cu nr. 102 din data de 22.03.2016 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu 

nr. 2253 din data de 24.03.2016, situaţie în care sunt detaliate categoriile de burse şi numărul 

acestora pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;  

 Ţinând seama de rapoartele întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 

6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu modificările şi completările 

ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012); 

 În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din 

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

ulterioare; 

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2016, în semestrul II an 

şcolar 2015 – 2016, elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de 

învăţământ din Sectorul 6, un număr de 10141 burse şcolare după cum urmează: 

a) 278 burse de performanţă în cuantum de 140 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

b) 7620 burse de merit în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 
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c) 211 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor şcolare, 

inclusiv pe timpul susţinerii Evaluărilor Naţionale; 

d) 2012 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului 

şcolar;  

e) 20 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 2. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate şcolară este diferit faţă 

de numărul elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ stabilesc, criterii specifice de acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont 

de religie, rasă, sex, apartenenţă politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenenţa la organizaţii 

legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul 

Primariei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor aduce 

duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 103 

Data: 26.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare pentru locuinţele din Cartierul  

„Constantin Brâncuşi”, sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 

6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

- Codul civil; 

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată 

a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în proprietatea publică sau, după 

caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consilului Local al Sectorului 

6. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modelele de contracte de vânzare pentru locuinţele din Cartierul „Constantin 

Brâncuşi” conform anexelor 1 - 4 ce fac parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se împuterniceşte  Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 să vândă 

locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi” în numele Consiliului Local al Sectorului 6. 

 Art. 3. Se împuterniceşte directorul Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să 

semneze contractele de vânzare în numele şi pentru Consiliul Local Sector 6.  

 Art. 4. De la data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Local Sector 6 nr. 

49/24.03.2011 şi 154/27.10.2011 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 5.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 104 

Data: 26.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele 

din Cartierul „Constantin Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 

6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

- Codul civil; 

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată 

a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în proprietatea publică sau, după 

caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consilului Local al Sectorului 

6. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modelul de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din 

Cartierul „Constantin Brâncuşi conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Se aprobă modelul de Proces Verbal de Predare - Preluare a dreptului de proprietate la 

contractul de vânzare cu plata în rate conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. De la data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

182/11.12.2014 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 105 

Data: 26.04.2016 

 

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

http://www.pmb.ro/


240 

 

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 trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către Direcţia Generală 

de Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D, 

sector 6, deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile: 

- art. 867 din Legea nr. 287/2009 republicată 2 – Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L Sector 6; 

- Legii poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi al art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) 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 trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către Direcţia Generală de 

Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în suprafaţă 

totală de 977,12 m.p., din care suprafaţă construită la sol de 387,04 m.p. (din cadastru), deţinut de 

Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în baza Sentinţei Civile nr. 6321/1998 – definitivă şi 

irevocabilă sub nr. 3954/1998, emisă de Judecătoria Sectorului 6, identificat conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Administratorul imobilului are acordul să realizeze orice îmbunătăţire, 

construire/extindere sau dotare a acestuia prin accesarea de fonduri europene, ale bugetului de stat 

(lucrări publice) sau orice alte fonduri legal constituite. 

 Art. 3. Operaţiunile legate de predarea şi preluarea imobilului se vor realiza în termen de 30 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

223/29.10.2009. 
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 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 106 

Data: 26.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind convocarea Adunării Generale a foştilor proprietari deposedaţi 

sau a moştenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea  

completării componenţei Subcomisiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Subcomisiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind procedura de constituire, 

atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 

a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109 din 18.02.2016 al Prefectului Municipiului 

Bucureşti privind modificarea componenţei Subcomisiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 

 În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală a foştilor proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor 

acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenţei Subcomisiei 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, la data de 27 iulie 2016. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Subcomisia Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 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 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 107 

Data: 26.04.2016 
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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 2016 a proiectului 

„Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi - proiect 

privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de Direcţia  

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 150.400 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2016 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor 

adresate copiilor cu dizabilităţi - proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 108 

Data: 26.04.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului 

„Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) 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 cuantum maxim de 79500 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2016, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 109 

Data: 26.04.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului 

,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 21.600 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2016, a proiectului „PESTE LIMITE: Copii cu nevoi 

speciale la escaladă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 110 

Data: 26.04.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 51/25.02.2016 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, 

în anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi  H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi 

Fundaţia Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului de interes public „Centrul 

Comunitar Generaţii”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- H.C.L. Sector 6 nr. 51/25.02.2016 privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa 

Margareta a României; 

- Nota de fundamentare nr. D/6949/13.04.2016 a Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 51/25.02.2016, în sensul că se 

înlocuieşte Anexa B cu Anexa la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 51/25.02.2016 rămân 

neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 111 

Data: 26.04.2016 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, 

Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă 

pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35377/14/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013.  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e) coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 112 

Data: 26.04.2016 
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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 Serg. Apostol Constantin nr. 6”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 389 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46199/5/8 din 21.12.2015 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 Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 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. 
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 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 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 113 

Data: 26.04.2016 
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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 respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 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 Boziilor nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14904/12/5 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 respinge Planul urbanistic de detaliu - “Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. (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 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 114 

Data: 26.04.2016 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Săpânţa nr. 7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 261 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi, prin care se propune 

aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Strada Săpânţa nr. 7”,  Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

20387/4/6 din 26.05.2014 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. e) coroborat cu art. 81, alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu - “Strada Săpânţa nr. 7”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 261 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 115 

Data: 26.04.2016 
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