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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 1192 din 05.08.2016 

 

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

8083/1/04.08.2016 

 Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 11426.05.2016, prin 

care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în 

perimetrul Centrului lstoric București ; 

 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 delegă domnul BĂDULESCU Aurelian - viceprimar, să îndeplinească atribuțiile Primarului 

General al Municipiului București privind avizarea amplasării de terase sezoniere în  zonele protejate 

și în  perimetrul Centrului lstoric București; 

 

Art.4 Domnul BĂDULESCU Aurelian, viceprimar, precum și direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a șase administratori provizorii în Consiliul de  

Administrație RADET București până la finalizarea procedurii de selecție  

a administratorilor 

 

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

Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Luând în considerare demisia domnului Gabriel Dumitrașcu, a domnului Alin Chițu, a domnului 

Antonel Tănase, a domnului Marian Agiu, a doamnei Andreea Mihaela Miu și a domnului Cristian 

Petrescu din calitatea de membru din Consiliul de administrație RADET București; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011  privind  

guvernanța corporativă a  întreprinderilor publice,  cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. c), precum și art. 45 alin. (1) alin. (5) 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se ia act de demisia domnului Gabriel Dumitrașcu, a domnului Alin Chițu, a domnului 

Antonel Tănase, a domnului Marian Agiu, a  doamnei Andreea Mihaela  Miu și a  domnului· Cristian  

Petrescu din  calitatea de membru din Consiliul de administrație RADET București. 

Art.2 Se desemnează următorii administratori provizorii în Consiliul de Administrație RADET 

București până Ia finalizarea procedurii de selecție a administratorilor: 

1.Chiriță Sorin 

2. Anastasiu Andrei Călin 

3. Păun Virgil 

4. Dobrin Marian 

5. Rotileanu Nicolae  

6. Crețu Claudiu 

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

București, persoanele nominalizate Ia art.2 și RADET vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward - Adrian Circa  Zamfir Georgiana 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.151  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului București în vederea depunerii candidaturii  

Ia titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 
 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții, al Direcției Cultură, Sport, Turism 

și al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB ; 

În conformitate cu art. 5 pct. 1 lit. a) al Deciziei nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului Uniunii Europene pentru instituirea unei acțiuni a  Uniunii în favoarea  evenimentului 

Capitale europene ale culturii pentru anii 2020 - 2033; 

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

administrația publică, republicată, cu  modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) 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 Strategia Culturală a  Municipiului București, cuprinzând temele strategice și 

obiectivele prioritare în domeniul culturii, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Direcția Cultură, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București va dezvolta 

Strategia Culturală aprobată, prevăzută Ia art.1. 

Art.3  Strategia Culturală aprobată, prevăzută Ia art.1, va fi operaționalizată de către un 

comitet de experți constituit la dispoziția Primarului General.  

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

București și Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.152  

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Piața Radu Beligan spațiului public situat Ia intersecția  

Bulevardului Carol I cu Bulevardul lon C. Brătianu, sector 3 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

Văzând  raportul Comisiei patrimoniu  din  cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare avizul nr. 03/29.07.2016 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul 

lnstituției Prefectului Municipiului București; 

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

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

nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

Prin derogare de Ia art. 5 pct. 2 lit. b din Regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București, anexă Ia Hotărârea 

C.G.M.B.nr.31/06.02.2003. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se atribuie denumirea de Piața Radu Beligan (actor, n.14.12.1918 - d.20.07.2016) 

spațiului public situat Ia intersecția Bulevardului Carol I cu Bulevardul Ion C. Bratianu, sector 3, 

identificat potrivit planului de situație* anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația Străzilor, Primăria 

Sector 3, Direcția Generală de  Evidență a  Persoanelor a Municipiului București, Compania 

Națională Poșta Română S.A., Oficiul Național al Registerului Comerțului, Oficiul de Cadastru și 

Publicitare Imobiliară al Municipiului bucurești. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius -  Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.153  
 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

  

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

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Piața Alger spațiului public situat Ia intersecția dintre  

str.Rabat cu str.Emil Pangrati și Aleea Alexandru, sector 1 
 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

Văzând avizul nr. 03/08.05.2015 al Comisiei de atribuire de denumirl din cadrul lnstituției 

Prefectului Municipiului București; 

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

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

nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se atribuie denumirea de Piața Alger (capitala Algeriei) spațiului public situat Ia intersecția 

dintre str. Rabat cu str. Emil Pangrati și Aleea Alexandru, sector 1, identificat potrivit planului de 

situație* anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația Străzilor, Primăria 

Sector 3, Direcția Generală de  Evidență a  Persoanelor a Municipiului București, Compania 

Națională Poșta Română S.A., Oficiul Național al Registerului Comerțului, Oficiul de Cadastru și 

Publicitare Imobiliară al Municipiului bucurești. 

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

și vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.154  

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București    

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Piata Elie Wiesel 

spațiului public situat Ia intersecția străzii Sofia cu strada Emile Zola, sector 1 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

Văzând  raportul Comisiel patrimoniu  din  cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Văzând avizul nr. 04/29.07.2016 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul lnstituției 

Prefectului Municipiului București; 

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

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

nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

Prin derogare de Ia art. 5 pct. 2 lit. b din Regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București, anexă Ia Hotărârea 

C.G.M.B.nr.31/06.02.2003. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se atribuie denumirea de Piata Elie Wiesel (scriitor și filosof american de origine română, 

n.30.09.1928- d. 02.07.2016) spatiului public situat Ia intersectia strazii Sofia cu strada Emile Zola, 

sector 1, identificat potrivit planului de situație anexat* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația Străzilor, Primăria 

Sector 3, Direcția Generală de  Evidență a  Persoanelor a Municipiului București, Compania 

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

Publicitare Imobiliară al Municipiului București. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius -  Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.155  
 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

de organizare și funcționare ale Teatrului Evreiesc de Stat, prin înființarea în cadrul instituției a 

Centrului de Cercetare și Conservare a Culturii ldiș, a cărui inaugurare se va face cu ocazia 

Festivalului Internațional de Teatru ldiș - 140 de ani de teatru idiș în România 

 

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

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

Turism și al Direcției Buget; 

Ținând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile 

Ordonanței de Urgență nr.189/2008 privind managementul instituțillor publice de cultură, aprobată 

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

Luând în conslderare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) alin.( 3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.4 și ale 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 organigrama cu un numar total de 104 posturi, din care 11 de  conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Evreiesc de Stat, conform 

anexelor nr.1*, nr. 2* și nr. 3* Ia prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta. 

Art.2  Prevederile art. 2 alin. (31) §i anexele 32a și 32b din Hotărârea C.G.M.B.  nr.  305/2013 

își încetează  aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei  hotărâri. 

Art.3 Se modifică Anexa nr. 2.41 privind numărul de personal permanent și temporar pe anul 

2016 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.nr. 32/29.02.2016 

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

București și Teatrul Evreiesc de Stat vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B.nr.146/07.07.2016 privind efectuarea tratamentelor de 

dezinsecție - combatere tânțari de către Centrul de Protecție a Plantelor București în parcurile și pe 

spațiile verzi administrate de Administrația Lacuri Parcuri Agrement București, precum și modificarea 

și completarea Anexei 8b Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 

 

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

de specialitate comun al Direcției Generale Achiziții, al Direcției Generate lnfrastructură și Servicii 

Publice și al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

În conformitate cu următoarele prevederi: 

-Art. IV alin. (1) din Legea 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare 

a localităților nr.101/2006: 

- Art. 7 lit. b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Anexa nr. 8b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în  aplicare a prevederilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor  măsuri privind asigurarea 

funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor Ia 

instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor Ia aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al 

C.G.M.B. și la serviciile/ instituțiile publice de interes localale Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.l Se modifică Hotărârea C.G.M.B.  nr.146/07.07.2016 privind  efectuarea tratamentelor de 

dezinsecție - combatere tânțari de către Centrul de Protecție a Plantelor București în parcurile și pe 

spațiile verzi administrate de Administrația Lacuri Parcuri Agrement București, precum și modificarea 

și completarea Anexei 8b Ia  Hotărârea C.G.M.B.nr.305/2013. 

Art.ll  Centrul de  Protecție a  Plantelor București va  efectua tratamentele de dezinsecție-

combatere  tântari în parcurile și pe spațiile verzi administrate de Administrația  Lacuri  Parcuri  și  

Agrement București, cât și în parcurile aflate în administrarea sectoarelor 1-6, conform Anexei nr. 1*  

Ia prezenta hotărâre, până Ia achiziționarea serviciului de către Municipiul București.  
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 Art.llI (1) Anexa nr. 8b Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică și se completează, 

după cum urmează:  

După art.5 se introduce art.5·^1, cu următorul conținut: 

″Art. 5·^1 Centrul de Protecție a Plantelor are obiect secundar de activitate efectuarea 

tratamentelor de dezinsecție și combatere a țânțarllor în parcurile și spațiile verzi administrate de  

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, cât și în parcurile aflate în administrarea 

sectoarelor 1-6, conform Anexei nr. 1* Ia prezenta hotărâre. ″ 

După art.7 se introduce art.7·^1,cu următorul conținut: 

″Art. 7·^1 Centrul de Protecţie a Plantelor răspunde de efectuarea tratamentelor de dezinsecție 

și combatere a țânțarllor în parcurile și spațille verzi administrate de Administrația Lacuri  Parcuri și 

Agrement București cât și în  parcurile  aflate  în administrarea sectoarelor 1-6, conform Anexei nr.1 

Ia prezenta hotărâre." 

După art.18 se introduce art. 18·^1,cu următorul conținut: 

″Art.18 ^1 Serviciul Executare Tratamente Fitosanitare efectuează tratamente de dezinsecție și 

combatere a țânțarllor în parcurile și spatille verzi administrate de Administrația Lacuri  Parcuri și 

Agrement  București  cât și în  parcurlle  aflate  în administrarea sectoarelor 1-6,conform Anexei nr. 1 

Ia prezenta hotărâre." 

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B.nr.305/2013 rămân neschimbate. 

Art.IV Anexa nr. 1* face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.V Direcțiile din  cadrul aparatului de  specialitate al Primarulul General al Municipiului  

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

hotărâri. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.157  

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind imputernicirea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1- 6 București să efectueze serviciul de 

salubrizare - activitatea deratizare - combatere șobolani în parcurile, spațiile verzi, locurile de joacă 

pentru copii,locuri de agrement precum și în alte locuri publice pe care le administrează 
 

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; 

În conformitate cu următoarele prevederi: 

- Art.IV alin. (1) din Legea 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare 

a localităților nr.101/2006: 

- Art.7 lit. b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,republicate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În  temeiul  art. 81 alin. (4) și art. 85 din Legea  nr.215/2001  a administrației publice  locale,  

republicată, cu  modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se  împuternicesc  Consiliile  Locale  ale  Sectoarelor 1 – 6 București să efectueze 

serviciul de salubrizare - activitatea deratizare - combatere șobolani în parcurile, spațiile verzi, locurile 

de joacă pentru copii, locuri de agrement precum și în alte locuri publice pe care le administrează. 

Art.2 Efectuarea serviciului de Ia art 1 se va face până Ia achiziționarea serviciului public de 

către Municipiul București. 

Art.3 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1- 6 București și Direcțiile din cadrul  aparatului de  

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

prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius Edward Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.158  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind organizarea evenimentului Gala Premianților care au obținut media 10  

(zece) Ia examenul de bacalaureat și Ia evaluarea națională 
 

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

raportul de  specialitate  comun  al  Direcției Cultură, Sport, Turism  și al Proedus - Centrul de  

Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), 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 (1) Se aprobă înființarea  evenimentului Gala Premianților care au obținut media 10 (zece) 

Ia examenul de bacalaureat și Ia evaluarea națională. 

        (2) Evenimentul va avea caracter anual. 

Art.2 Se aprobă premierea elevilor  care au obținut media 10 (zece) Ia examenul de 

bacalaureat și Ia evaluarea națională cu suma de 1000 de lei pentru fiecare elev. 

Art.3 Finanțarea cheltuielilor  aferente realizării  evenimentului Gala Premianților care au obținut 

media 10 (zece) Ia examenul de bacalaureat și Ia evaluarea națională se va suporta din bugetul 

Proedus, de Ia articolul bugetar 20.30.30, pentru proiecte. 

Art.4  Proedus  va aduce Ia  îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri,  în conformitare cu 

atribuțiile sale specifice și cu regulamentul său de funcționare. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward - Adrian Circa Zamfir Georgiana 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.159  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul București, Universitatea de  Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București și Asociația Peisagiștilor din România - filiala 

București privind protejarea spațiilor verzi din Municipiul București 

 

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

de speclalitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Direcției Generale 

Economice; 

În conformitate cu  prevederile art. 7  lit. c) şi lit. d) împreună cu art. 8 alin. (1) și art. 11 alin. (2) 

din Legea 24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

nr.215/2001 a admlnistrației publice locale, republlcată, cu modiflcările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 (1) Se aprobă protocolul de colaborare dintre Municipiul București (MB), Universitatea de  

Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) și Asociația Peisagiștilor din 

România - filiala București (AsoP București) privind protejarea spațiilor verzi din Municipiul București, 

denumit în continuare protocol de colaborare, prevăzut în anexa nr.1* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(2) Scopul protocolului îl constituie formarea unui grup permanent de lucru și consiliere și 

constituirea unui centru de cercetare asupra vegetației urbane și a spațiilor verzi, având ca obiectiv 

general protejarea spațiilor verzi din Municipiul București. 

(3) Desemnarea reprezentanților Primăriei Municipiului București în grupul de lucru se va   face 

prin dispoziție de primar general. 

(4) Centrul de cercetare privind vegetația urbană și spațiile verzi va funcționa în cadrul 

USAMVB  și va fi cofinanțat de aceasta și de Municipiul București. 

(5)  Direcțiile  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului General al Municipiului 

București  vor  elabora  un  proiect  de  hotărâre  a  Consiliului General al Municipiului București, în 

care se vor prezenta proiectele ce vor fi inițiate începând cu anul 2017, termenele de realizare 

necesitățile de  finanțare, estimate anual  și/sau multianual, după caz. Proiectul de hotărâre va fi 

prezentat în termen de 90 de zile de Ia data aprobării prezentei hotărări  

Art.2 Protocolul de colaborare se încheie pe o perioadă de 10 (zece) ani de Ia semnare. 



21 

 

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

București, Universitatea de Știinte  Agronomice și Medicină Veterinară din București și Asociația 

Peisagiștilor din România - filiala București, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București  

în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București 

 

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

Municipiului București; 

Ținând cont  de prevederile art. 8  din anexa nr. 3  Ia Hotărârea C.G.M.B. nr.57/2016 privind 

aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentulul de organizare și funcționare ale 

Clubului Sportiv Municipal București; 

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

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă numirea în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bucurști a 

urrnătorilor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București: 

a)  Domnul Vîrză Mihăiță; 

b)  Domnul Honorius -  Edward - Adrian Circa; 

c)  Domnul Voicu Ion Valentin. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B nr. 100/2013 se abrogă. 

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

București, persoanele  prevăzute  Ia  art. 1 și  Clubul Sportiv  Municipal București vor aduce Ia 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.161  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului în  

suprafață  de 1535 mp situat în strada Drumul Taberei nr. 78, sector 6 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 336/04.05.2016 privind transmiterea  

unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea  Ministerului  Apărării  

Naționale în domeniul  public al Municipiului București, protocolul și procesul-verbal de predare-

primire încheiat între Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02574 București și Municipiul 

București; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 260/2013 și de solicitarea Primăriei Sector 6 

nr. 32412/18.09.2013; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2) 

lit. f) 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 aprobă  transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului în 

suprafață de 1535 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 227671, situat în strada Drumul Taberei nr. 78, 

sector 6, aparținând domeniului public al Municipiului București. 

Art.2  lmobilul  prevăzut  Ia  art.1  va  fi  utilizat  cu  destinația  de  locuințe, iar schimbarea 

destinației atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

Art.3  Predarea-primirea imobilului prevăzut Ia art.1 se va face pe bază de proces-verbal 

încheiat  între Municipiul București prin Primarul General și Consiliul Local sector 6 București, în  

termen de 30 de zile de Ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

publicității imobiliare pentru imobilul prevăzut Ia art.1. 

Art.5 lmobilul prevăzut la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei Ia 

Hotărârea  C.G.M.B. nr. 186/2008. 

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

București și Consillul Local Sector 6 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



24 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.162  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului ce face obiectul 

imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.7/12.05.2016, situat în București, Șos. Mihai 

Bravu nr. 294, bl. 6, sc. C, et. 5, garsoniera nr.98, sector 3, și transmiterea acestuia în administrarea 

Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 7/12.05.2016; 

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

completările și modificările ulterioare, și ale Legii nr. 213/1998 privind  bunurileproprietate publică, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (1) și (2) și art. 123 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de  moștenitor  nr.  7/12.05.2016, situat  în București,  Șos. Mihai Bravu nr. 294, bl. 6, 

sc. C, et. 5, garsoniera nr. 98, sector 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului lmobiliar bunul imobil prevăzut Ia 

art.1.  

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

încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub 

beneficiu de  inventar  în numele Municipiului București și Administrația Fondului imobiliar. 

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

imobil prevăzut Ia art.1. 

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

Fondului·lmobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora 

sub beneficiu de  inventar în numele  Municipiului  București vor  aduce Ia îndeplinire prevederile 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward -2016 Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.163  

ANEXA Ia Hotărârea C.G.M.B.nr . 163/2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr.7/12.05.2016 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București Șos  Mihai Bravu nr. 294, bl. 6, 

sc.  C. et. 5. garsoniera nr. 98, sector 3 

Garsonieră compusă dintr-o cameră și 

dependințe, în suprafață utilă de 30,58 mp, 

din care suprafață locuibilă de 18,00 mp, 

împreună cu cota indiviză de 0,470 % 

din părțile și dependințele comune ale 

intregului imobil,  precum și dreptul de 

folosință asupra cotei indivize din terenul 

aferent locuinței. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului ce face obiectul imobil ce face 

obiectul Certificatului de moștenitor nr.39/03.06.2016, respectiv cota parte de 
1
/2  din dreptul de 

proprietate asupra apartamentului nr. 77 situat în București, B-dul Bucureștii Noi nr. 76, bl.A12, sc. B, 

et. 8, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 39/03.06.2016; 

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

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

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (1) și (2) și art. 123 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de  moștenitor  nr.  39/03.06.2016,  având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului lmobiliar bunul imobil prevăzut Ia 

art.1.  

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

încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub 

beneficiu de  inventar  în numele Municipiului București și Administrația Fondului imobiliar. 

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

imobil prevăzut Ia art.1. 

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

Fondului·lmobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora 

sub beneficiu de  inventar în numele  Municipiului  București vor  aduce Ia îndeplinire prevederile 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward -2016 Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.164  

 

ANEXA Ia Hotărârea C.G.M.B.nr . 164/2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.39/03.06.2016 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București bd. Bucureștii Noi nr. 76, bl. A12, 

sc. B, et. 8, ap. 77, sector 1 

Cota parte de 
1
/2  din dreptul de proprietate 

asupra apartamentului 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului ce face obiectul 

imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 04/16.05.2016, situat în București, B-dul Camil 

Ressu (fost Ion Șulea) nr. 30, bl. A8 bis, et. 6, ap. 41, sector 3 (fost  sector 4) și transmiterea acestuia 

în administrarea Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 04/16.05.2016; 

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

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

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (1) și (2) și art. 123 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de  moștenitor  nr.  04/16.05.2016, situat  în București, B-dul Camil Ressu (fost Ion 

Șulea) nr. 30, bl. A8 bis, et. 6, ap. 41, sector 3 (fost  sector 4), având datele de identificare prevăzute 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului lmobiliar bunul imobil prevăzut Ia 

art.1.  

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

încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub 

beneficiu de  inventar  în numele Municipiului București și Administrația Fondului imobiliar. 

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

imobil prevăzut Ia art.1. 

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

Fondului·lmobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora 

sub beneficiu de  inventar în numele  Municipiului  București vor  aduce Ia îndeplinire prevederile 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward -2016 Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.165  

 

ANEXA Ia Hotărârea C.G.M.B.nr . 165/2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr.04/16.05.2016 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, Bld Camil Ressu (fost Ion 

Șulea) nr. 30, bl. A8 bis, et. 6, ap. 41, 

sector 3 (fost  sector 4). 

Apartament compus din 1 (una) cameră de locuit 

și dependeințe, în suprafață construită 

desfășurată de 42,97 mp (conform Certificatului 

de atestare fiscală), împreună cu cota parte 

aferentă din părțile și dependințele comune ale 

imobilului care prin natura și destinația lor sunt în 

folosința comună a coproprietarilor, împreună cu 

dreptul de folosință asupra terenului aferent 

locuinței, în suprafață de 5,31 mp. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/2002 privind  transmiterea unor imobile cu altă 

destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în 

administrarea Consiliului Local Sector 6 
 

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

comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Cultură, Sport, Turism; 

Luând în considerare adresa Primăriei Sector 4 nr. 25502/29.06.2016, înregistrată Ia Primăria 

Municipiului București - Cabinet Secretar General sub nr. 3114/6/30.06.2016 și Ia Direcția Patrimoniu 

sub nr. 8769/05.07.2016; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit a), art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2)  

lit.  f) 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.l Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2002 se completează cu art.1
1
 care va avea următorul cuprins: 

„În spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în B-dul luliu Maniu nr. 111, bl. F, 

parter, în suprafață de 190 mp, menționat în anexa care  face parte din prezenta hotărâre, va 

funcționa Centrul antidrog Ia nivelul sectorului 6 și Centrul Cultural European Sector 6." 

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B.nr. 85/2002 rămân neschimbate. 

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

București și Consiliul Local Sector 6 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.166  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind vacantarea unui post de viceprimar al Municipiului București, 

ca urmare a demisiei domnului lonescu Tudor-Tim 

 

Ținând cont de demisia domnului lonescu Tudor-Tim din funcția de viceprimar al Municipiului 

București, înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 3315/6/12.07.2016 și Ia Direcția Asistență 

Tehnică și Juridică sub nr. 3219/12.07.2016; 

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

Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 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  constată  vacantarea  unui  post  de  viceprimar  al Municipiului București, ca 

urmare a demisiei domnului lonescu Tudor-Tim. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.167  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea  și completarea Hotărârii C.G.M.B.nr.149/2016 privind constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliulul General al Municipiului București 

 

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

Municipiului București; 

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

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

completări prin Legea nr.673/2002; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.l Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 149/2016 se modifică și va avea următorul cuprins: 

″Art.2 Fiecare comisie de specialitate este compusă din 9 membri, cu excepția Comisiei juridice 

și de disciplină, Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora, Comisiei pentru 

relația cu Uniunea Europeană, Comisiei pentru igienizare și salubritate, Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice, Comisiei pentru relații cu organizații 

neguvemamentale și alți parteneri sociali care vor avea în componență 7 membri, precum și a 

Comisiei pentru utilități publice, Comisiei economice, buget, finanțe și Comisiei patrimoniu, care vor 

avea în componență 11 membri." 

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B.nr. 149/2016 rămân neschimbate. 

 

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

București din data de 01.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  -Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 01.08.2016 

Nr.168  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificări în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 
 

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

raportul de specialitate al  Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

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

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

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

și completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă modificările în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016, conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 (1)  Se aprobă suma de 4.500 mii lei sprijin financiar pentru Mânăstirea Antim și 

suplimentarea cu 15.000 mii lei a sumei aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 3212016, cu 

modificările și completările ulterioare, sprijin financiar pentru Patriarhia Română pentru continuarea 

lucrărilor Ia “Catedrala Mântuirii Neamului”. 

(2) Cu  aceste sume se modifică și se completează Lista “Acordare sprijin financiar - lăcașuri 

de cult”, anexă Ia bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic. 

 Art.3 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta 

hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 și anexele la acesta. 

Art.4 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, Centrul de Protecție a Plantelor 

București, Teatrul de Comedie, Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Municipiului București, 

Teatrul Evreiesc de Stat, Opera Comică pentru Copii și Administrația Monumentelor și Patrimoniului 

Turistic vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 11.08. 2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.08.2016 
Nr.169  
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2016, 

 până la data de 30.06.2016 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă execuția bugetului Municipiului București până Ia data de 30.06.2016 pe  

secțiunea de  funcționare și secțiunea de  dezvoltare, conform anexelor 1 - 4. 

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

 

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

București din data de  11 august 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.08.2016 

Nr.170  

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București    

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea lnstituției Prlmarului General, prin aparatul de specialitate, să demareze 

procedurile legale în vederea proiectării și realizării obiectivului de investiții “Teatru temporar” 

 

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

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

Văzând  raportul Comisiei cultură  și culte, Comisiei economice, buget, finanțe și avlzul 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 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 împuternicește lnstituția Primarului General, prin aparatul de specialitate, să demareze 

procedurile legale în  vederea proiectării și realizării obiectivulul de investiții “Teatru temporar”. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 11.08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.08.2016 

Nr.171 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 

transmiterea unui imobil situat în Șos. Fundeni nr. 258, sector 2, din domeniul public al statului și 

administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al municipiului București 

 

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

Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de: 

- solicitarea Primăriei Sector 2 cu nr. 60729/23.09.2015; 

- adresa  Primariei Sector  2  - Poliția  Locală  Sector  2 înregistrată  Ia  Direcția Patrimoniu sub 

nr. 9964/28.07.2016; 

- adresa Consiliului Local al Sectorului 2- Poliția Locală nr.  19005/07.10.2015; 

- solicitarea  Primăriei Sector 2 –Poliția Locală Sector 2 cu nr.49975/06.08.2015 înregistrată Ia 

Ministerul Sănătății sub nr. AIT 51067/06.08.2015; 

Potrivit  prevederilor   art.  9  alin.  (1)  al  Legii  nr.  213/1998  privind   bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1  Se solicită Guvernului României emiterea  unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul 

public al statului și administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al municipiului București a 

unui imobil în suprafață de 2620,74 mp, situat în  Șos.  Fundeni  nr. 258, sector  2, București, în  

vederea  transmiterii către Consiliul Local Sector 2 pentru realizarea unui Centru de Comandă și 

Monitorizare. 

 Art. 2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta  hotărâre se va comunica  Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București. 

Art.4 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, și Secretarul General 

al Municipiului  București vor aduce  Ia îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  11 august 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.08.2016 

Nr.172 

Anexa nr. 1  

La HCGMB nr…………………../………………………. 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 

ale imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății 

solicitat a fi transmis în  domcniul public  al Municipiului București  

 

Nr. 

Crt. 

Tip bun Date tehnice ale imobilului Locul unde 

este situat 

imobilul 

Persoana juridică care predă Perssoana juridică 

care preia 

1 2 3 4 5 6 

1 Imobil Suprafața imobil 2620,74 

mp. din care 1188,71 mp. 

construcție 

Șos 

Fundeni nr. 

258, sector 

2 

Statul Român Ministerul Sănătăţii-

Institutul Clinic Fundeni 

Municipiul 

București 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea unui viceprimr al municipiului București 

 

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

Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic și al Direcției Asistență 

Tehnică și Juridică; 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului  nr.  35/2002  

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

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

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

viceprimar al Municipiului București; 

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

locală,  republicată  cu  modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic: Se alege în funcția de viceprimar al municipiului București doamna consilier 

C.G.M.B Florescu Tomnița Michaela. 

 

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

București din data de  11 august 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius – Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.08.2016 

Nr.173  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui viceprimar și  a trei consilieri C.G.M.B. în Comitetul de organizare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București 
 

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

raportul de specialitate al Direcției Juridic; 

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

București; 

Luând în considerare adresa lnstituției Prefectului Municipiului București nr. 

15075/P/04.08.2016 înregistrată Ia Cabinet Secretar General sub nr. 3719/6/08.08.2016 Ia Direcţia 

Asistenţă Tehnică și Juridică sub nr. 3666/08.08.2016 și Ia Direcția Juridic sub nr. 20085/04.08.2016; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Guvemului nr. 787/2002 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  Autorităţii Teritoriale de Ordine 

publică; 

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

Art.1 Se desemnează dorrmul viceprimar al municipiului București Bădulescu Aurelian și 

următorii consilieri ca  membri în  Comitetul de Organizare  a  Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Municipiului București: 

1.Gherghiceanu Florentina 

2. Catană Claudiu-Daniel 

3. Zamfira Constantin Cătălin. 

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

București și persoanele menționate al art.1  vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 11.08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.08.2016 

Nr.174   
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind Demararea programului pentru dotarea şi modernizarea cabinetelor de  

asistenţă medicală şcolară şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public,  

preşcolar, şcolar şi universitar din Municipiul Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Investiţii şi al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti prin care se propune "demararea programului pentru dotarea şi modernizarea cabinetelor 

de asistenţă medicală şcolară şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public, preşcolar, 

şcolar şi universitar" din Municipiul Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 378/09.12.2008 privind înfiinţarea 

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă proiectul privind "Demararea programului pentru dotarea şi modernizarea 

cabinetelor de asistenţă medicală şcolară şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public, 

preşcolar, şcolar şi universitar din Municipiul Bucureşti. " 

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

Bucureşti şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.175 
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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" domnului Neagu Djuvara (istoric, diplomat, filosof, jurnalist şi  

romancier român) 

 

Având în vedere expunerea de motive a domnului Turcescu Robert - Nicolae Turcescu, 

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei 

Cultură, Sport, Turism; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti"; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic – Se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" domnului 

Neagu Djuvara (istoric, diplomat, filosof, jurnalist şi romancier român), în semn de recunoaştere a 

activităţii în domeniul culturii şi istoriografiei româneşti. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

 

București, 25.08.2016 

Nr.176 
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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"  

membrilor echipelor de handbal feminin şi volei feminin aparţinând Clubului Sportiv  

Municipal Bucureşti şi ai echipei de spadă a României medaliată cu aur la Jocurile  

Olimpice de vară moderne – a XXXI- a ediţie, Rio 2016 

 

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

propunerile conducerii Clubului Sportiv Municipal Bucureşti şi Federaţiei Române de Scrimă; 

Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Articol unic – Se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti" fiecărui 

membru al echipelor de handbal feminin şi volei feminin aparţinând Clubului Sportiv Municipal 

Bucureşti şi al echipei de spadă a României medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de vară moderne – 

a XXXI- a ediţie, Rio 2016, nominalizaţi în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 177 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind organizarea evenimentului “Gala Sportivilor”  - premierea membrilor 

 echipei de handbal feminin şi a echipei de volei feminin aparţinând Clubului Sportiv  

Municipal Bucureşti şi a echipei de spadă a României medaliată cu aur la Jocurile  

Olimpice 2016 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Cultură, Sport, Turism şi al Proedus – Centrul de Proiecte şi 

Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea evenimentului “Gala Sportivilor”  - premierea membrilor echipei de 

handbal feminin şi a echipei de volei feminin aparţinând Clubului Sportiv Municipal Bucureşti şi a 

echipei de spadă a României medaliată cu aur la Jocurile Olimpice 2016. 

Art.2 Se aprobă premierea sportivilor membrilor echipei de handbal feminin şi a echipei de volei 

feminin aparţinând Clubului Sportiv Municipal Bucureşti şi a echipei de spadă a României medaliată 

cu aur la Jocurile Olimpice 2016 cu suma de 5000 lei net pentru fiecare membru al echipei, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Finanţarea cheltuielilor aferente realizării evenimentului “Gala Sportivilor”  - premierea 

membrilor echipei de handbal feminin şi a echipei de volei feminin aparţinând Clubului Sportiv 

Municipal Bucureşti şi a echipei de spadă a României medaliată cu aur la Jocurile Olimpice 2016 se 

va suporta din bugetul Proedus, de la articolul bugetar 20.30.30, pentru proiecte. 

Art.4 Proedus va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în conformitare cu 

atribuţiile sale specifice şi cu regulamentul său de funcţionare. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind  transmiterea din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement  

Bucureşti (A.L.P.A.B.) în folosinţă gratuită Clubului Sportiv Municipal Bucureşti a  

imobilului reprezentând secţiune din Parcul Herestrău, cu adresa administrativă Şos. 

 Nordului nr. 7-9, sector 1 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, al Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică şi 

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

Ţinând cont de adresa Direcţiei Cultură, Sport, Turism, înregistrată la Direcţia Patrimoniu sub 

nr. 9666/21.07.2016, adresa Clubului Sportiv Municipal Bucureşti nr. 3482/20.07.2016, acordul 

favorabil al Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi adresa nr. 4008/23.08.2016 a 

Clubului Sportiv Municipal Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi ale art. 124 din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art.1 (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, în favoarea Clubului 

Sportiv Municipal Bucureşti a imobilului (teren şi construcţie), compus din construcţii în suprafaţă 

construită totală de aproximativ 326,00 mp şi teren aferent de 1244,00 mp (teren liber 1186,00 mp şi 

alee acces 58,00 mp), secţiune din Parcul Herestrău, situat în Bucureşti, Şos. Nordului nr. 7-9, sector 

1, pentru activităţi exclusiv sportive. 

         (2) Terenul se identifică conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        (3) Schimbarea destinaţiei atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri. 

Art.2 Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.1 se va face între Administraţia Lacuri, Parcuri 

şi Agrement Bucureşti (A.L.P.A.B.) şi Clubul Sportiv Municipal Bucureşti, pe bază de proces-verbal, 

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3 Operaţiunile de înscriere în cartea funciară a drepturilor conferite prin aplicarea prezentei 

hotărâri, se vor face prin grija şi cheltuiala Clubului Sportiv Municipal Bucureşti. 
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Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (A.L.P.A.B.) şi Clubul Sportiv Municipal 

Bucureşti şi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București    

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind predarea către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor  

de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului  

public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București, 

 de Ia Consiliul General al Municipiului București 

 

 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; 

 Văzând  raportul  Comisiei  pentru  igienizare și salubritate  din  cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile: 

 -Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 

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

completările ulterioare; 

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

nr.82/2015 pentru aprobarea Regulamentui-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 14 și art. 45 (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 Începând cu data de 15.10.2016, competențele privind înființarea, organizarea, atribuirea 

și derularea activităților serviciului public de salubrizare în sectorul  5  al  Municipiului  București,  

preluate  de  Municipiul București  prin Hotărârea  Consiliului General al  Municipiului București 

nr.275/2014,  revin Consiliului Local Sector 5. 

Art.2 Documentațiile elaborate de Municipiul București conform art. 3 din Hotărârea Consiliului 

General al Municipiulul București  nr. 275/2014, vor  fi transmise, prin grija Direcției Utilități Publice 

din Primăria Municipiului București, direcției de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5. 

Art.3 Începând cu 15.10.2016, Hotărârea  Consiliului General al Municipiului București 

nr.275/2014 își încetează aplicabilitatea. 

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

București  și Primăria  Sectorului 5 vor aduce  Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.180  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret 

 

           Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier C.G.M.B., Ion Valentin Voicu, şi 

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

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 5 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă constituirea pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti a Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret, structură consultativă fără personalitate juridică care 

funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării 

politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

 Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 181 
 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea "Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2016" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni – Direcţia Înzestrare Materială şi Voluntariat; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 6 alin. (1) din Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

- Legii nr. 481/08.11.2004 privind protecţie civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36  alin. (2) lit. d),  alin. (6)  lit. a)  pct. 8  şi al art. 45  alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Se aprobă "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2016", conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 182 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acceptarea ofertei de donaţie fără sarcini a bunului mobil „Bustul  

lui Alexander Dubcek” 

 

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

Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de: 

-solicitarea Ambasadei Republicii Slovace în România cu nr. 924/10.02.2016; 

-oferta de donaţie autentificată sub nr. 2770/01.08.2016; 

-adresele nr. 1573 şi nr. 1578 din 18.08.2016 ale Direcţiei Generale Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 863 lit. c) şi art. 1014 Cod Civil; 

În temeiul prevederilor art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se acceptă oferta de donaţie fără sarcini având ca obiect Bust din broz 57 cm înălţime şi 

aproximativ 30 kg al lui Alexander Dubcek – lider şi om politic slovac, proprietatea Republicii Slovace, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 După încheierea actului de donaţie în formă autentică bunul va fi inclus în domeniul public 

al municipiului Bucureşti. 

Art.3 Actul autentic de donaţie va fi încheiat prin grija Direcţiei Juridic. 

Art.4 (1) Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze actul 

autentic de donaţie. 

          (2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de 

către donator. 

Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul 

General al Municipiului București 

   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractului de finanţare nr. 3536/26.10.2012 pentru proiectul  

„Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului” până la data de 31.12.2018 

 

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

de specialitate al  Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Transporturi, Drumuri 

şi Sistematizarea Circulaţiei; 

          În baza Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr. 3470/12.07.2007; 

În conformitate cu prevederile:  

-Contractului de finanţare nr. 3536/26.10.2012 şi actul adiţional la acesta încheiat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice) - Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR), Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov - Organism Intermediar pentru POR şi UAT Municipiul 

Bucureşti privind acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea 

proiectului „Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”;  

-Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei 

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

integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora; 

-Instrucţiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a 

duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării  

-Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 

proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora; 

-Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind încheierea  programelor operaţionale finanţate în 

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

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

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 315/2010 privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură 

rutieră Piaţa Sudului” şi a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare de finanţare nerambursabilă 

prin programul operaţional 2007-2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 

drumuri judeţene şi străzi urbane – inclusive construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 316/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico – economici aferenţi proiectului „Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului”;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/22.12.2015 privind includerea în lista de investiţii a Municipiului 

Bucureşti pentru anul 2016 a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului” şi 

aprobarea finanţării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile aferente acestuia; 

-Deciziei CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AM POR-OI-

Beneficiari, precum şi a listei de proiecte a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei de 

implementare/eligibilitate a POR 2007-2013 

-Deciziei CMPOR din data de 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR – OI 

– Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro, precum şi a listei de 
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proiecte care pot fi declarate nefuncţionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei 

de acordare potrivit Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015;  

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă includerea în listele de investiţii ale Municipiului Bucureşti pentru anii 2017 şi 

2018 a proiectului „Modernizare şi infrastructură rutieră Piaţa Sudului”, cod SMIS 34787, proiect 

inclus în lista proiectelor nefuncţionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei 

acordate potrivit Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015. 

Art.2 Se aprobă finanţarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a tuturor costurilor 

neeligibile în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea 

asigurării funcţionalităţii acestuia. 

Art.3 Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare, cod SMIS 

34787 până la data de 31.12.2018 pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului” 

în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării 

funcţionalităţii acestuia. 

Art.4 Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului Bucureşti şi defalcarea pentru 

următorii ani a valorii necesare finalizării proiectului “Modernizare infrastructură rutieră Piaţa Sudului” 

în termenul menţionat la art. 3, reprezentând costuri neeligibile în cadrul proiectului “Modernizare 

infrastructură rutieră Piaţa Sudului”. 

Art.5 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant 

legal al Municipiului Bucureşti, să semneze în numele şi pentru Municipiul Bucureşti toate 

documentele necesare implementării proiectului. 

Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/22.12.2015 se abrogă. 

Art.7 Primarul General al Municipiului Bucureşti 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 extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 25.08.2016 

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 184 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractelor de finanţare nerambursabilă pentru  

proiectele “Consolidare, restaurare și conservare Observator Astronomic  

Vasile Urseanu” (cod SMIS 157960) şi “Consolidare, restaurare și   

conservare Arcul de Triumf” (cod SMIS 15733) 
 

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

de specialitate al  Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism – U.I.P. 

Monumente; 

      În baza Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr. 3470/12.07.2007; 

În conformitate cu prevederile:  

-Contractelor de finanţare nr. 2214/07.10.2011 şi nr. 2674/08.02.2012 încheiate între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice) - Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR), Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Bucureşti - Ilfov - Organism Intermediar pentru POR şi UAT Municipiul Bucureşti privind acordarea 

finanţării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectelor Consolidare, restaurare 

şi conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu şi Consolidare, restaurare şi conservare 

Arcul  de Triumf şi actele adiţionale la acestea;  

-Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei 

contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucţiunii 

AMPOR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în 

vederea asigurării funcţionalităţii acestora; 

-Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind încheierea  programelor operaţionale finanţate în 

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

Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 397/16.12.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare şi 

conservare Arcul de Triumf” şi a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanţare 

nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5, Domeniul major 

de intervenţie 5.1;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 398/16.12.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi 

a indicatorilor tehnico – economici aferenţi proiectului „Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de 

Triumf”;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 401/16.12.2009 privind aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare şi 

conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” şi a cheltuielilor legate de proiect, pentru 

solicitare finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 

5, Domeniul major de intervenţie 5.1;  
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-Hotărârii C.G.M.B. nr. 402/16.12.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi 

a indicatorilor tehnico – economici aferenţi proiectului „Consolidare, restaurare şi conservare 

Observator Astronomic Vasile Urseanu”;  

-Deciziei CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AM POR-OI-

Beneficiari, precum şi a listei de proiecte a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei de 

implementare/eligibilitate a POR 2007-2013 

-Deciziei CMPOR din data de 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR – OI 

– Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puţin 5 milioane 

de Euro (după caz), precum şi a listei de proiecte care pot fi declarate nefuncţionale şi a căror durată 

se prelungeşte după expirarea perioadei de acordare potrivit Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015;  

-art. 41 alin. (1), alin. (2) şi ale art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Art. 3 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 265/22.12.2015 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

       „Art. 3 Se aprobă prelungirea până la data de 30.10.2016 a contractelor de finanţare 

nerambursabilă nr. 2214/07.10.2011 şi nr. 2674/08.02.2012 şi a datei limită de finalizare pentru 

proiectele “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” (cod SMIS 

157960) şi “Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf (cod SMIS 15733), în scopul 

îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii 

acestora.” 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 265/22.12.2015 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 185 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru proiectul 

cod SMIS 31312 “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al  

Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Management Proiecte şi 

Finanţări Externe - Unitatea de Implementare a Proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”; 

 În baza Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei 

Europene nr. 3470/12.07.2007;  

 În conformitate cu prevederile: 

-Contractului de finanţare nr. 3381/12.10.2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) – Autoritatea de 

Management pentru POR (AMPOR), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov - 

organism intermediar pentru POR şi UAT Municipiul Bucureşti, privind acordarea finanţării 

nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului nr. 31312 intitulat “Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” şi 

actele adiţionale la acesta;  

-Actului adiţional nr. 5/30.06.2016 la contractul de finanţare nr. 3381/12.10.2012, prin care s-a 

prelungit durata implementării proiectului şi a contractului de finanţare nerambursabilă până cel mai 

târziu 01.11.2016, cu condiţia transmiterii până la data de 30.09.2016, la Organismul Intermediar 

(ADRBI), a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care se aprobă prelungirea 

contractului de finanţare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr.148/19.07.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” şi a 

cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 264/22.12.2015 privind includerea în lista de investiţii a Municipiului 

Bucureşti pentru anul 2016 a proiectului cod SMIS 31312 “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” şi aprobarea finanţării de la 

bugetul local a tuturor costurilor neeligibile şi a costurilor suplimentare conexe aferente acestuia;  

-Hotărârii C.G.M.B. nr.180/29.10.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii ”Realizare racordare la utilităţi a instalaţiilor şi amenajarea exterioară a 

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”; 
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-Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în 

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

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

-Deciziei CMPOR din data de 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-

Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puţin 5 milioane 

Euro (după caz), precum şi a listei de proiecte care pot fi declarate nefuncţionale şi a căror durată se 

prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucţiunii AMPOR nr. 144/2015; 

-Instrucţiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a 

duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării 

Instrucţiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor 

şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.I Art. 3 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 264/22.12.2015 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „Art.3 Se aprobă prelungirea până la data de 01.11.2016, a contractului de finanţare 

nerambursabilă nr. 3381/12.10.2012 şi a datei limită de finalizare pentru proiectul “Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” cod 

SMIS 31386, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi a indicatorilor proiectului şi în vederea 

asigurării funcţionalităţii acestuia”.  

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 264/22.12.2015 rămân neschimbate. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 186  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2, Consiliului Local Sector 3 și a  

Consillului Local Sector 4 să încheie acorduri de parteneriat cu Ministerul Administrației  

și lnternelor prin Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în vederea  

participării în cadrul proiectului derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020- 

Axa prioritară 3.1-Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în 

 infrastructura publică, inclusiv clădiri și sectorul locuințelor, pentru imobilele situate în 

Șos.Pantelimon nr.290,sector 2, Str.Ciucea nr.2,sector 3 din Str.Dr.Grigore  

Țăranu nr.10, sector 4 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

În baza solicitării Ministerului Administrației și lnternelor - Direcția Generală de Poliție a 

Municipiului București nr. 133988/17.08.2016. 

 În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii Guvernului nr. 2344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat 

al statului și din administrarea Ministerului Administrației și lnternelor în domeniul public  al  unităților 

administrativ-teritoriale și în  administrarea Consiliului General al Municipiului București, a consiliilor 

județene sau locale; 

-Hotărârii  C.G.M.B. nr.  24/2005 privind  transmiterea unor imobile din proprietatea  publică  a  

statului și din administrarea  Ministerului Administrației și lnternelor, în proprietatea publică a 

Municipiului București pentru desfășurarea activității direcțiilor de evidență a persoanelor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), 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 Sector 2, Consiliul Local Sector 3 și Consiliul Local 

Sector 4 să încheie acorduri de parteneriat cu Ministerul Administrației și lnternelor  prin  Direcția  

Generală de Poliție a Municipiului  București în vederea participării în cadrul proiectului derulat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 3.1-Sprijinirea eficienței energetice și 

utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri și sectorul locuințelor, pentru 

părțile proprietate publică a Municipiului București din imobilele situate în Șos. Pantelimon nr. 290 

(Secția 9 Poliție), sector 2, Str. Ciucea nr. 2 (Secția 13 Poliție), sector 3 și din Str. Dr. Grigore Țăranu 

nr. 10 (Secția 17 Poliție), sector 4. 



60 

 

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

București, Consiliul Local Sector 2, Consiliul Local Sector 3 și Consiliul Local Sector 4 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.187  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie,  

precum şi desemnarea reprezentanţilor municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI) 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează ca reprezentanţi ai municipiului Bucureşti în Consiliul de Adminstraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI), Primarul General Gabriela Firea, 

împreună cu doi membri desemnaţi de aceasta din aparatul propriu de specialitate. 

 Art.2 Se desemnează reprezentanţii municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI), conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 62/2016 se abrogă. 

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

Bucureşti şi Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI) 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius -  Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.188  
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ANEXĂ LA HOTĂRÂREA C.G.M.B. NR. 188/25.08.2016 

 

 

 

 

Lista reprezentanților municipiului București în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare lntercomunitară București - llfov (ADIBI) 

 

 

 

 

1. Gabriela Firea Primar General 

2.  Aurelian Băduelscu Viceprimar 

3. Tomnița Michaela -  Florescu Viceprimar 

4. Honorius - Edward - Adrian Circa Consilier C.G.M.B. 

5. Nicușor Daniel Dan Consilier C.G.M.B. 

6. Ciprian Ciucu Consilier C.G.M.B. 

7. Claudiu Daniel Catana Consilier C.G.M.B. 

8. Andrei George lonescu Consilier C.G.M.B. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca 

 membri în Comisia pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la nivel de  

sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor 

comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 

consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art.1 Se aprobă desemnarea ca membri în Comisia pentru îndrumarea şi supravagherea 

comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 a următorilor consilieri: 

  a)   Doamna Popa Simona Mariana; 

  b)   Domnul Ionescu Tudor Tim; 

  c)   Domnul Comănescu Mihai. 

Art.2 Hotărârile C.G.M.B. nr. 84/30.08.2012 și nr. 208/04.07.2013 se abrogă. 

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

    

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 189 

  



64 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de  

repartizare a locuinţelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de  

utilitate publică 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu 

Altă Destinaţie; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru 

persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică, următorii consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti: 

1. Domnul Grigorescu Florin; 

2. Domnul Ardeleanu Mircea. 

 Art.2 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru 

persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică, următorii consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti: 

1. Domnul Bumbar Marian; 

2. Doamna Mocanu Georgiana. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2011 se modifică şi se completează în mod corespunzător 

prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 
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Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius -  Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.190  

 



66 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti în Comisia de evaluare a ofertelor şi în Comisia de soluţionare a  

contestaţiilor pentru concesionarea terenurilor, destinate construirii,  

aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, în temeiul  

Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii – Direcţia Contracte; 

În conformitate cu prevederile art. 13 - 19 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 (1) Se desemnează domnul Ţugui Matei Ion, consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea 

terenurilor, destinate construirii, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, în 

temeiul Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

         (2) Se desemnează domnul Grigorescu Florin, consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea 

terenurilor, destinate construirii, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, în 

temeiul Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 privind concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparţinând domeniului privat/public al 

municipiului Bucureşti. 

Art.2 (1) Se desemnează domnul Sebeşan Mircea Radu, consilier în cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru 

concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 

Bucureşti, în temeiul Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

                 (2) Se desemnează doamna Florea Ancuţa Doina, consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Comisia de soluţionare a contestaţiilor concesionarea 

terenurilor, destinate construirii, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, în 

temeiul Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art.3 Direcţia Contracte prin Serviciul Concesionări din cadrul Direcţiei Generale Achiziţii va 

asigura secretariatul comisiilor. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 198/2012 se abrogă. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius -  Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.191  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de analiză a  

dosarelor solicitanţilor de locuinţe sociale şi de spaţii cu altă destinaţie decât  

aceea de locuinţă beneficiari ai Legii nr. 341/2004 

  

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu 

altă Destinaţie; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunotinţei pentru victoria Revoluiei 

Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 

noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de 

locuinţe sociale şi de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă beneficiari ai Legii nr. 341/2004, 

următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1.Domnul Ionescu Tudor Tim; 

2.Domnul Amzăr Gheorghe.  

Art.2 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de analiză a  dosarelor solicitanţilor de 

locuinţe sociale şi de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă beneficiari ai Legii nr. 341/2004, 

următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1.Domnul Neacşu Lazăr; 

2.Domnul Stănescu Dan Gheorghe. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 423/2008, nr. 49/2009, nr. 107/2009 şi nr. 58/2011, precum şi 

orice alte prevederi contrare se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.192  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

în Comisia de vânzare şi în Comisia de contestaţie pentru spaţiile proprietate  

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete  

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului  

medical, organizată la nivelul Municipiului Bucureşti, pentru aplicarea O.U.G. nr.  

68/2008 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii – Direcţia Contracte; 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de Urgenă a Guvernului nr. 68/2008 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de 

cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art.1 (1) Se desemnează ca membri titulari în Comisia de vânzare a spaţiilor proprietate privată 

a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului 

Bucureşti, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti: 

1. Doamna Florea Ancuţa Doina; 

2. Domnul Kansou Hazem. 

 (2) Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de vânzare a spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului 

Bucureşti, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti: 

1. Doamna Mocanu Georgiana; 

2. Domnul Gâdiuţă Alexandru Valeriu. 

 Art.2 (1) Se desemnează ca membri titulari în Comisia de contestaţie a spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi 

a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului 
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Bucureşti, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti: 

1. Domnul Turcescu Robert Nicolae; 

2. Domnul Vîrză Mihăiţă. 

  (2) Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de contestaţie a spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi 

a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului 

Bucureşti, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti: 

1. Domnul Florescu Adrian Constantin; 

2. Domnul Teodor Raluca Nicoleta. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 93/2012 se abrogă. 

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 ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.193  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti, ca membri în Comisia de evaluare a situaţiilor sociale  

deosebite în care se găsesc cetăţenii municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu 

Altă Destinaţie; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor 

achiziţionate din fonduri proprii ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în 

care se găsesc cetăţenii municipiului Bucureşti, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti: 

1. Domnul Arsu Alin Ionuţ; 

2. Domnul Ciudomirov Mihai Anton; 

3. Domnul Rogin Marius; 

4. Domnul Ionescu Tudor Tim. 

 Art.2 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de evaluare a situaţiilor sociale 

deosebite în care se găsesc cetăţenii municipiului Bucureşti, următorii consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti: 

1. Domnul Radu Ion; 

2. Domnul Zamfira Constantin Cătălin; 

3. Domnul Stroe Bogdan Cristian; 

4. Domnul Bujduveanu Stelian. 

 Art.3 Secretariatul Comisiei de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în care se găsesc 

cetăţenii municipiului Bucureşti se asigură de către Direcţia Patrimoniu - Serviciul Spaţiu Locativ şi cu 

Altă Destinaţie. 

 Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 255/2013 se modifică şi se completează în mod corespunzător 

prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art.5 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 194 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti, ca membri în Comisia de analiză a dosarelor  

solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât  

beneficiarii Legii nr. 341/2004 

  

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu 

altă Destinaţie; 

Ţinând cont de prevederile: 

-Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă constituirea unei Comisii mixte de analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii cu 

altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii Legii nr. 341/2004, având în 

componenţă trei reprezentanţi din Consiliul General al Municipiului Bucureşti în calitate de membri 

titulari şi alţi trei reprezentanţi în calitate de membri supleanţi. 

Art.2 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii 

cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii Legii nr. 341/2004, următorii 

consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1.Domnul Ţugui Matei Ion; 

2.Domnul Iliescu Cătălin Lucian; 

3.Domnul Artimon Marian. 

Art.3 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de 

spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii Legii nr. 341/2004, următorii 

consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1.Domnul Ciurea Alexandru; 

2.Domnul Turcescu Robert Nicolae; 

3.Domnul Ionescu Tudor Tim. 
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Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 2 şi 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 195 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



75 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de  

repartizare a locuinţelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de  

evacuare din zona pilot A din Centrul Istoric al municipiului Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu 

Altă Destinaţie; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru 

persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din zona pilot A din Centrul Istoric al municipiului 

Bucureşti, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1. Doamna Teodor Raluca Nicoleta; 

2. Domnul Ţuţu Radu Cristian; 

 Art.2 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru 

persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din zona pilot A din Centrul Istoric al municipiului 

Bucureşti, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1. Doamna Bîrdeanu Andreea Raluca; 

2. Domnul Stănescu Dan Gheorghe.  

 Art.3 Secretariatul Comisiei de repartizare a locuinţelor pentru persoanele evacuate sau aflate 

în curs de evacuare din zona pilot A din Centrul Istoric al municipiului Bucureşti se asigură de către 

Direcţia Patrimoniu - Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie. 

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 309/2008, modificată prin Hotărârea C.G.M.B nr. 32/2011, se 

modifică şi se completează în mod corespunzător. 

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 88/2012 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 196 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de  

repartizare a locuinţelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse  

lucrărilor de consolidare 

  

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

Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu 

altă Destinaţie; 

Ţinând cont de prevederile: 

 -Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru 

persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare, următorii consilieri  din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1.Doamna Wring Roxana Sanda; 

2.Domnul Neacşu Lazăr. 

Art.2 Se desemnează ca membri supleanţi în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru 

persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare, următorii consilieri din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

1.Domnul Coţofană Liviu Alin; 

2.Doamna Florea Ancuţa Doina. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 342/2008 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 197 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului  

Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a  

Municipiului Bucureşti 

  

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 297 alin. (1) lit. a) şi art. 317 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Stănescu Dan Gheorghe, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a 

Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 101/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius -  Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.198  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr.  

C.C. Iliescu” Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă  Ș T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Honorius - Edward - Adrian Circa , reprezentant al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului de 

Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti.  

Art.2 Se desemnează domnul Zamfira Constantin Cătălin, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului de Urgenţă 

pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucureşti.   

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 65/26.03.2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.199  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL  

,,Prof. Dr. D. Hociotă” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă  Ș T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Culea Marian Orlando, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului de Fonoaudiologie 

şi Chirurgie Funcţională ORL ,,Prof. Dr. Hociotă”. 

 Art.2 Se desemnează doamna Mocanu Georgiana, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului de 

Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL ,,Prof. Dr. Hociotă”. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 68/26.03.2016 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.200  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Institutului de Boli Cerebrovasculare ,,Prof. Dr. Vlad  

Voiculescu” Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă  Ș T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Sebeşan Mircea Radu, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului  de Boli 

Cerebrovasculare ,,Prof. Dr. Vlad Voiculescu” Bucureşti. 

Art.2 Se desemnează doamna Bîrdeanu Andreea Raluca, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului de Boli 

Cerebrovasculare ,,Prof. Dr. Vlad Voiculescu” Bucureşti. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 69/26.03.2016 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius   Edward  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.201  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic Fundeni 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Florea Ancuţa Doina, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic Fundeni. 

Art.2 Se desemnează domnul Diculescu Dragoş Stelian, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic Fundeni. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 70/26.03.2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

 

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

București din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius -  Edward - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.202  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Dugaia Dora Antoaneta, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Boli 

Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”. 

Art.2 Se desemnează doamna Petria Iulia Ştefania, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 71/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  -  Edward -  Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.203  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Endocrinologie ,,C.I. Parhon”  

Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Neacşu Ioana Mihaela, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Endocrinologie ,,C.I. Parhon” Bucureşti. 

Art.2 Se desemnează domnul Stănescu Dan Gheorghe, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Endocrinologie ,,C.I. Parhon” Bucureşti. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/27.02.2014 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  -  Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.204  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în Consiliul de Administraţie al Institutului de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Popa Simona Mariana, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului de 

Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”. 

Art.2 Se desemnează doamna Florea Ancuţa Doina, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului de 

Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 73/26.03.2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de 25 .08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr.205  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic ,,Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Sas Carmen, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic ,,Prof. Dr. Alexandru 

Trestioreanu”. 

 Art.2 Se desemnează domnul Manole Mihai Cosmin, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic 

,,Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 75/26.03.2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 206 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ,,Ana  

Aslan” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Andreianu Paul,  reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Gerontologie şi Geriatrie ,,Ana Aslan”. 

Art.2 Se desemnează domnul Bumbar Marian, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Gerontologie şi Geriatrie ,,Ana Aslan”. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 76/26.03.2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 207 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în Consiliul de Administraţie al Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Alfred  

Rusescu” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Câmpeanu Cătălin, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Institutului pentru Ocrotirea 

Mamei şi Copilului ,,Alfred Rusescu”. 

Art.2 Se desemnează doamna Suvac Elena, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi 

Copilului ,,Alfred Rusescu”. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/26.03.2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 208 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Grigore  

Alexandrescu” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Mazilu Cristina, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru Copii ,,Grigore Alexandrescu”. 

Art.2 Se desemnează domnul Constantin Teodor, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii ,,Grigore Alexandrescu”. 

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 78/26.03.2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 209 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie  

Sklodowska Curie” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Popa Simona Mariana, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru Copii „Marie Sklodowska Curie”.  

Art.2 Se desemnează domnul Neacşu Lazăr, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 

Copii „Marie Sklodowska Curie”.    

  Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 79/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 210 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Gheorghiu Oana, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de 

Urgenţă „Elias”.  

Art.2 Se desemnează doamna Mocanu Georgiana, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de 

Urgenţă „Elias”.    

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 211 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Honorius - Eduard – Adrian Circa, reprezentant al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Universitar de Urgenţă București.                                      

Art.2 Se desemnează doamna Lazea Diana, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă 

Bucureşti.    

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 212 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Popa Simona Mariana, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă 

Bucureşti.  

Art.2 Se desemnează domnul Toma Silviu, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti.    

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 82/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 213 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Sas Cristian, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar 

Arseni”.  

Art.2 Se desemnează domnul Pârvu Mihai, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar 

Arseni”.    

  Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 214 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Constantinescu Lidia, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă 

„Sf. Ioan”.  

Art.2 Se desemnează doamna Deac Andreea, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de 

Urgenţă „Sf. Ioan”.    

  Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 84/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 215 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

 Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă  

„Sf. Pantelimon” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Cherchi Ramona, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă 

„Sf. Pantelimon”.  

Art.2 Se desemnează domnul Ţuţu Radu Cristian, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de 

Urgenţă „Sf. Pantelimon”.    

 Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 216 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

 Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice 

   

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Alexandru Deaconu, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţe 

Oftalmologice. 

Art.2 Se desemnează domnul Alexander Rădulescu, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de 

Urgenţe Oftalmologice. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 86/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 217 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi  

Arsuri 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art.1 Se desemnează doamna Uscatu Carmen, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă 

Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri. 

 Art.2 Se desemnează domnul Radu Ion, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie 

Plastică, Reparatorie şi Arsuri. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 87/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 218 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice  

„Prof. Dr. N. Paulescu” 

  

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează domnul Doicin Cristian Vasile, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular  în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”. 

Art.2 Se desemnează domnul Vîrză Mihăiţă, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie 

şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 88/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 219 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol  

Davila” Bucureşti 

  

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează domnul Baciu Andrei, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 

Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti. 

Art.2 Se desemnează doamna Grecu Sabina, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de 

Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 89/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 220 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează domnul Lazăr Mihai, reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti. 

Art.2 Se desemnează domnul Stroe Bogdan Cristian, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF 2 

Bucureşti. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 221 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF Witting 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează domnul Manole Mihai Cosmin, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF Witting. 

Art.2 Se desemnează domnul Tomescu Gabriel, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF 

Witting. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 91/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 222 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi 

Balneoclimatologie Bucureşti 

  

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează domnul Ardeleanu Mircea, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular  în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti. 

Art.2 Se desemnează domnul Artimon Marian, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de 

Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 92/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 223 

 



105 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional Medical de Recuperare Neuro-Psiho- 

Motorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu” 

  

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează domnul Goagă Cătălin, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional Medical de 

Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”. 

Art.2 Se desemnează domnul Găvănescu Cornel, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional Medical 

de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 93/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 224 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic „Prof. Dr. Constantin Angelescu” 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

        În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se desemnează domnul Ciudomirov Mihai Anton, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic „Prof. Dr. 

Constantin Angelescu”. 

Art.2 Se desemnează doamna Bîrdeanu Andreea Raluca, reprezentant al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Prof. Dr. 

Constantin Angelescu”. 

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 94/2013 se abrogă. 

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

Bucureşti şi persoanele desemnate la art. 1 şi 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 25.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Honorius  - Edward  - Adrian Circa Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 25.08.2016 

Nr. 225 
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Primăria Municipiului  Bucureşti 

Secretar General  

 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/25.08.2016 

 

 În şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 25.08.2016 

a fost adoptată Hotărârea C.G.M.B. nr. 200 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie 

Funcţională ORL "Prof. Dr. D. Hociotă". În cuprinsul hotărârii, la articolul 3 s-a produs o eroare 

materială la tehnoredactarea anului, în sensul că s-a menţionat anul 2016 în loc de 2013. 

Prin urmare, propunem îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 200/25.08.2016, după cum urmează: 

-În cuprinsul art. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/25.08.2016, sintagma „Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 68/26.03.2016 se abrogă" se înlocuieşte cu sintagma „Hotărârea C.G.M.B. nr. 68/26.03.2013 se 

abrogă".  

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Georgiana Zamfir 

   

   

   

  Direcția Asistență Tehnică și Juridică 

  Director Executiv 

  Felicia-Carmen Stoica 
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Primăria Municipiului  Bucureşti 

Secretar General  

 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/25.08.2016 

  

În şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 25.08.2016 

a fost adoptată Hotărârea C.G.M.B. nr. 201 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului de Boli Cerebrovasculare "Prof. 

Dr. Vlad Voiculescu" Bucureşti. În cuprinsul hotărârii, la articolul 3 s-a produs o eroare materială la 

tehnoredactarea anului, în sensul că s-a menţionat anul 2016 în loc de 2013. 

 Prin urmare, propunem îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 201/25.08.2016, după cum urmează:  

 -În cuprinsul art. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/25.08.2016, sintagma „Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 69/26.03.2016 se abrogă" se înlocuieşte cu sintagma „Hotărârea C.G.M.B. nr. 69/26.03.2013 se 

abrogă". 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Georgiana Zamfir 

 

 

 

 Direcția Asistență Tehnică și Juridică 

 Director Executiv 

 Felicia-Carmen Stoica 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Statului de funcții al 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 si 

completările ulterioare;  

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

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

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

 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 modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.76 din 31.05.2016 privind 

aprobarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1   - Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare; 

 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 

tranformare a funcţiilor publice 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: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

în vigoare.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcţii, al 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.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcţia Management Economic, Direcția Utilități Publice, Arhitectul Șef, Direcţia Juridică, Serviciul 

Imagine, Relaţii cu Mass Media şi Informatică,  Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare 

Civilă Sector 1, 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:       120 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRAARREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  

aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11 

 

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

întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 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; 

 Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si funcţionare 

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi pastrează valabilitatea.  
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 Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:         121 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  CCoonnttrraaccttuulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  

aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11 

 

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

întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 - Lege cadru privind salarizarea unitară a 

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

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României  nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi 

alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din 

unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

 Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice cu modificările şi completările ulterioare;   
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 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului  României nr. 955/2010 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 359/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei 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;  

 Luând în considerare procesele verbale  încheiate între conducerea Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1 şi Sindicatul Angajaţilor Administraţiei Domeniului Public Sector 1 în data de 

23.05.2016, 30.05.2016, 05.07.2016, respective 14.07.2016; 

 În temeiul art.45 alin.(2) 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  Contractul colectiv de muncă de la nivelul Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1, între conducerea instituţiei şi reprezentantul sindicatului reprezentativ, conform 

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

   (2)  Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

 Art.2.  Prevederile Contractului colectiv de muncă, aprobate conform prezentei hotarâri, se 

aplică de la data înregistrării sale la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.  

 Art.3.  Prezenta hotârâre s-a încheiat în patru exemplare originale (inclusiv anexele), câte un 

exemplar  pentru fiecare parte, unul pentru a fi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de muncă a 

Municipiului Bucureşti şi unul pentru Consiliul Local Sector 1. 

 Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia Juridică şi 

Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

  

  Nr.:        122 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    OOrrggaanniiggrraammeeii  șșii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree    șșii  ffuunnccțțiioonnaarree  aallee  

CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României  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; 

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

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

personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu prevederile art.115, 

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Multifuncţional 

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

 Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 117/28.07.2016 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Complexului Multifuncţional Caraiman.  



120 

 

 Art.4. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 46/31.03.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman.  

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

  

 Nr.:        123 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aallee  

DDiirreeccttiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  ssii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 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 pentru 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 285/2010 – Lege  privind salarizarea în anul 2011 a 

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/31.05.2016 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1; 

 Văzând prevederile Dispoziţiei nr. 1685/12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de 

posturi pe anul 2016 a Primarului Sectorului 1; 

 În conformitate cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

           

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

Bucuresti, conform Anexei  nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1, conform Anexelor nr. 2.1 şi nr. 2.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Celelalte  Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei şi 

Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a  Sectorului 1 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi 

Direcţia Management Resurse Umane 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

  

 Nr.:        124 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  

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

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 la 

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

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de 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; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanței 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 3/11.08.2016 a Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului 

de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia 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. Modificările aduse Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare, conform Anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre, se vor evidenția în documentele elaborate 

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

 Art.5. Începând cu data prezentei celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 îşi vor înceta aplicabilitatea. 

 Art.6. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

  

 Nr.:        125 

 Data:     31.08.2016 

  

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului în suprafaţă de  93,7 mp din imobilul  

situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Ion Slătineanu nr. 16,  aflat în administrarea  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru o perioadă de 5 (cinci)  

ani , către Filiala Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, 

în scopul desfăşurării activităţii 

 

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

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

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, cu modificările și 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 și completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea nr. 82/25.07.2016 a  Filialei Sector 1 București a Societății 

Naționale de Cruce Roșie din România, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 

25357/25.07.2016, respectiv  la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

sub nr. 37914/28.07.2016); 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), coroborate cu art.115 alin.(1) lit.b) şi  art.124 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 transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 93,7 mp (din care 

68,2 mp la subsol şi 25,5 mp la parterul imobilului)  din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, str. Ion 

Slătineanu nr. 16, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, către Filiala Sector 1  București a Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România, în scopul desfăşurării activităţii. 
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 Art.2. (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Filiala Sector 1 București a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România vor încheia un contract de comodat.  

  (2) Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, sau în lipsă,  înlocuitorul acestuia, să semneze împreună cu 

reprezentantul Filialei Sector 1 București a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 

contractul de comodat. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Filiala Sector 1 București a Societăţii  

Naţionale de Cruce Roşie din România 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 entităţilor  

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        126 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Convenției de implementare a Proiectului Centrul de Zi Ana, 

încheiată între Asociația Sf. Ana pentru ajutorarea copiilor și tinerilor cu dizabilități  

mintale și asociate severe și Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, 

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovare adrepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenţei sociale, 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 1 nr. 172/22.10.2015 privind aprobarea 

continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana” derulat în parteneriat de Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul 

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

 Ţinând seama de Convenția de implementare a Proiectului Centrul de Zi Ana, înregistrată la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 55504/21.11.2015; 

 Văzând solicitarea Asociaţiei Sf. Ana, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 30634/21.06.2016; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă modificarea Convenției de implementare a Proiectului Centrul de Zi Ana, 

încheiată între Asociația Sf. Ana pentru ajutorarea copiilor și tinerilor cu dizabilități mintale și asociate 

severe și Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Local al Sectorului 1, Actul adițional nr. 1 la Convenţia de implementare a proiectului, menţionat la 

art.1. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi  Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        127 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea  unui ajutor financiar  în sumă de 600 lei/lunar pentru o perioadă de 6 

 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Păitaș Mihaela-Andreea, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenţei sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitățile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea înregistrată sub nr. 31898/27.06.2016 formulată de către doamna Păitaș 

Mihaela-Andreea;  

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

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art 1. Se aprobă acordarea de către Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti a unui 

ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii 

chiriei, pentru doamna Păitaș Mihaela-Andreea, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale. 

 Art.2 (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1, 

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

  (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul 

Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială 

şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalitatile de interventie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3 (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, doamna Păitaş Mihaela Andreea  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 entităţilor  

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 31.08.2016. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        128 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ccoonnssttiittuuiirreeaa  ccoommiissiieeii  ppeennttrruu  vveerriiffiiccaarreeaa  ccoonnffoorrmmiittăăţţiiii  ssiittuuaaţţiieeii  llooccaattiivvee  

 

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

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

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

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.285/28.08.2008 

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

de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996 a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de 

locuinţe de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire 

depuse în baza Legii nr.114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;  

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

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

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1. Se constituie comisia pentru verificarea conformităţii situaţiei locative, în următoarea 

componenţă: 

- Virgil Mădălin Olteanu   consilier local; 

- Mihail Teodor Purcărea consilier local; 

- Florea Iordan   consilier local; 

- Dorina Luminiţa Bănişor consilier local; 

- un  reprezentant al Poliţiei Locale a Sectorului 1; 

- un reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 
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- un reprezentant al Compartimentului Fond Imobiliar din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1; 

 

 Art.2. Membrii comisiei vor face verificări din oficiu sau la sesizare şi pot solicita informaţii de la 

orice instituţie care poate aduce clarificări în sensul stabilirii situaţiei locative. 

 

 Art.3. Rezultatele verificărilor vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei Sectorului 1 pentru analiza 

solicitărilor şi atribuirea de locuinţe achiziţionate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 şi Primarului Sectorului 1. 

 

 Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1,  Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi  

persoanele   menționate la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        129 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  uunneeii  ccoommiissiiii    ddee  eexxaammiinnaarree  aa  ooppoorrttuunniittăățțiiii  îînncchheeiieerriiii    uunnuuii  

CCoonnttrraacctt  ddee  îînncchhiirriieerree  şşii    ddee  nneeggoocciieerree,,  îînn  tteerrmmeenniiii  șșii  ccoonnddiițțiiiillee  pprrooppuussee  ddee  pprroopprriieettaarriiii  

iimmoobbiilluulluuii  ddiinn  ssttrr..  FFeerroovviiaarriilloorr  nnrr..  3377  bbiiss,,  SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii,,  

îînn  ccaarree  ffuunnccțțiioonneeaazzăă  CCoolleeggiiuull  TTeehhnniicc  ““MMiirrcceeaa  cceell  BBăăttrrâânn” 

  

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

specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

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

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

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

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

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

 Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 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, precum și de 

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 INCHEIEREA NR. 132149/08.02.2010 prin care se admite INTABULAREA 

dreptului de proprietate asupra imobilului situat in 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 constructiei 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 
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continuare a unităţii de învăţământ Grupul 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; 

 Luând în considerare adresa S.C. CORD S.A. Buzău nr. 57/10.07.2016, înregistrată la Sectorul 

1 al Municipiului Bucureşti sub nr. 23983/12.07.2016 prin care s-a înaintat propunerea de încheiere a 

unui nou contract de închiriere, modificat în raport cu stadiul actual al procedurii simplificate a 

falimentului şi în concordanţă cu preţurile practicate pentru închirierile din zonă; 

 În temeiul art.45, alin.(1) 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 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

Art.1. Se numește Comisia de examinare a oportunității încheierii  unui Contract de închiriere 

şi  de negociere, 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”, în următoarea 

componență : 

- Virgil Adrian Suvac  - consilier local; 

- Cristian Gabriel Seidler  - consilier local; 

- Marian Cristian Neagu  - consilier local; 

- Alexandru Ştefan Deaconu  - consilier local; 

   -   reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 

 Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de închiriere 

va fi înaintat, însoțit de raportul comisiei, spre aprobare finală  Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi membrii comisia desemnată în art.1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

de 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        130 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al  

Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  

sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

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

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

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

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

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

 Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2016-2017; 

 Ţinând seama de adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 22404/28.06.2016, 

prin care Asociaţia Centrul educației responsabile A.C.E.R. a solicitat includerea în reţeaua şcolară a 

unităţii de învăţământ Grădiniţa „Miniterra Kindergarten”, începând cu anul şcolar 2016-2017; 

 Văzând adresa nr. 405/29.06.2016, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

22665/30.06.2016, prin care Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” Oradea a solicitat 

includerea în reţeaua şcolară a Școlii Postliceale ”Henri Coandă”, începând cu anul şcolar 2016-

2017; 

 Având în vedere adresa nr. 300/23.06.2016, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 

21955/28.06.2016, prin care Grădiniţa cu program prelungit Olga Gudynn ne-a informat în legătură cu 

extinderea spațiului de funcționare la adresa din str.Băneasa Ancuța nr.8 sector 2 și a solicitat 

excluderea Grădiniţei Olga Gudynn International School din reţeaua şcolară a sectorului 1, urmând 

să funcţioneze pe raza sectorului 2; 

 Văzând adresa Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. M/ 2101 / 22404 / 2085 / 21955/ 2108 / 

22665 / 14.10.2015 înaintată Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti ; 

 În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular 

din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017, astfel cum a fost transmis prin 

adresa nr. 15707/18.08.2016; 



137 

 

 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.  Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 se modifică şi 

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

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                       

nr. 18/28.01.2016 rămân nemodificate. 

 Art.3. (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, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        131 

 Data:     31.08.2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  ssttaaţţiioonnaarreeaa  aauuttoovveehhiiccuulleelloorr  ppee  ssppaaţţiiiillee  vveerrzzii  aappaarrţţiinnâânndd  ddoommeenniiuulluuii  ppuubblliicc  ssaauu    

pprriivvaatt  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ssaauu  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

  

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

specialitate întocmit de Poliţia Locală   a 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 şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art.23 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) lit.a) – c) din Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - 

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

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României  nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare  prevederile Ordonanţei Guvernului României  nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza Hotărârii Consiliului General la Municipiului Bucureşti nr. 114/21.07.2004 privind 

intrezicerea circulaţiei vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) 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. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:   

a) spaţiu verde – zona verde în cadrul oraşelor şi municipiilor, definită ca o reţea mozaicată 

sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific este determinat de vegetaţie 

(lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee);  

b) scuar – spaţiul verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul 

ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, 
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social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret 

sau în alte locaţii;  

c) aliniament plantat – plantaţiile pe spaţiul verde cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a 

climatului şi calităţii aerului, amplasate în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de 

apă.  

d) spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane: 

- scuaruri; 

- aliniamente plantate în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor; 

- terenuri libere, neproductive din intravilan, mlaştini, stâncării, pante, terenuri afectate de 

alunecări, sărături care pot fi amenajate cu plantaţii. 

 Art.2. (1) Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul pe spaţiile definite în art.1 aflate pe 

raza Sectorului 1. 

  (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin.(1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 250 lei la 500 lei pentru  vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la  

500 lei la 1.000 lei  pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone. 

 Art.3. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 se face de către poliţiştii 

locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1. 

 Art.4. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 

prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancţiunea făcând menţiune despre 

această posibilitate în procesul-verbal.   

 Art.5. Prevederile  prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate.  

 Art.7. (1) Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Administraţia Domeniului Public 

Sector 1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:       132 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  ssuuppoorrttaarreeaa  ddiinn  bbuuggeettuull  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  ppee  aannuull  22001166  aa  cchheellttuuiieelliilloorr    

ooccaazziioonnaattee  ddee  sstteerriilliizzaarreeaa  aanniimmaalleelloorr  ddee  ccoommppaanniiee  ffăărrăă  vvaallooaarree  cchhiinnoollooggiiccăă  ((ccââiinnii  şşii    

ppiissiiccii))  aaffllaattee  îînn  ggoossppooddăărriiiillee  iinnddiivviidduuaallee  aallee  cceettăăţţeenniilloorr  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

întocmit de Poliţia Locală Sector 1 - Serviciul Poliţia Animalelor; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân, 

 În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar, republicată; 

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

prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

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

reorganizarea 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; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor, din cadrul Poliţiei Locale Sector 1; 

 Ţinând cont de prevederile Hotărării Consiliului Local Sector 1 nr. 133/06.05.2008 privind 

trecerea imobilului format din construcţie în suprafaţă de 65,04 mp şi teren în suprafaţă de 48 mp, 

situat în  Bucureşti, Strada Gârlei nr.2, Sector 1, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

1, în folosinţă gratuită a Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având destinaţia de centru 

de asistenţă sanitar-veterinară socială şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.134/06.05.2008 

privind trecerea spaţiului în suprafaţă de 34 mp, format din două camere şi un grup sanitar, situat în 
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Bucureşti, Strada Pajurei nr.13, Sector 1, în folosinţă gratuită a Direcţiei Generale de Poliţie 

Comunitară Sector 1, având destinaţia de centru de asistenţă sanitar-veterinară socială; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

 Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul Poliţiei Locale Sector 1 pe anul 2016 a cheltuielilor 

ocazionate  de sterilizarea/castrarea animalelor de companie fără valoare chinologică (câini şi pisici), 

inclusiv metişii acestora, aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1. 

 Art.2. Operaţiile de sterilizare/castrare vor fi realizate prin intermediul celor două centre de 

asistenţă sanitar-veterinare sociale aflate în administrarea Poliţiei Locale Sector 1 - Serviciul Poliţia 

Animalelor, situate în str. Pajurei nr. 13 şi str. Gârlei nr. 2, Sector 1.  

 Art.3. Costurile unei astfel de intervenţii chirurgicale se ridică la aproximativ 50 lei/animal. 

 Art.4.  În cadrul acestui program de măsuri vor fi sterilizate circa 1000 de animale, valoarea 

totală a serviciilor prestate ridicându-se la aproximativ 50.000 lei. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate. 

 Art.6. (1) Primarul sectorului 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotătâri. 

  (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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        133 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea componenţei nominale a 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism 

 

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

specialitate întocmit de Arhitectul Şef al Sectorului 1 Bucureşti; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător 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 temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezanta hotărâre. 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă toate prevederile contrare 

cuprinse în actele normative anterior aprobate.  

 Art.3. Prezenta hotărâre este valabilă până la aprobarea unor alte prevederi modificatoare. 

 Art.4. (1) Primarul, Arhitectul Şef, Biroul Reglementări Urbanistice şi Arhivă şi persoanele 

menţionate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 



143 

 

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

de 31.08.2016.  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        134 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

 Având în vedere : 

 - Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul nr. 1301/17.08.2016 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. 6/24/19.05.2016, 3/21/21.03.2016, nr. 1/12.08.2016, nr. 

2/12.08.2016, nr. 3/12.08.2016, nr. 4/16.08.2016, nr. 5/16.08.2016, nr. 6/16.08.2016, nr. 

7/16.08.2016, nr. 8/16.08.2016, nr. 9/16.08.2016, nr. 10/16.08.2016, nr. 12/16.08.2016 şi nr. 

13/16.08.2016 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 si  Comisiei de Precoordonare Retele – PMB/ studiu de 

retele insusit de specialist. 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului si de urbanism;  

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

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a 

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

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

ulterioare 

  

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine  14 poziţii.   

 

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

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

 

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

urbanistice contrare. 

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        135 

 Data:     31.08.2016 

  

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

ppeennttrruu  rreevvooccaarreeaa  ppoozziiţţiieeii  nnrr..22  --  PPUUDD  SSttrr..  PPeettrruu  MMaaiioorr  nnrr..88  ddiinn  AAnneexxaa    nnrr..11  

aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  220044//2266..1111..22001155  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr    

PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuccțțiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii  ssiittuuaattee  

îînn  SSeeccttoorruull  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii 

 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Nota internă a Biroului Reglementări Urbanistice și Arhivă nr. 32/14.01.2015, înregistrată la 

Direcția Juridică și Resurse Umane cu nr. M82/15.01.2015; 

 - Raportul nr. 1304/17.08.2016 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare 

şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului 

Local al sectorului 1, precum şi avizul  nr. 13/6/15.10.2015, a Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

 - Văzând cererea proprietarului Neagu Franchi, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti sub nr.25554/26.07.2016              

 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;  
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 - 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, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se revocă poziţia nr.2 – PUD Str. Petru Maior nr 8.din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 204/26.11.2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru 

construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București.  

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        136 

 Data:     31.08.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccaarriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee    

ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001166  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  1, precum  şi  Rapoartele  de  

specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic nr.G/1966/24.08.2016, respectiv nr. G/ 

2004/31.08.2016, ca urmare a amendamentului membrilor comisiei de specialitate propus şi supus 

dezbaterii în timpul şedinţei de consiliu; 

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

impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1 nr.1 din data de 29.08.2016, respectiv nr.2 

din data de 31.08.2016 ; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile  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 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; 
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 Conform adresei nr. 4158/811528/16.08.2016 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 1.553.206,76 mii lei şi este repartizat astfel: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.101.876,15 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 451.330,61 mii lei. 

 

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

sumă de 1.402.712,01 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă de 1.145.800,82 mii lei, conform 

anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2), astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.073.259,82 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 72.541,00 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2016 sunt în sumă de 24.881,88 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3 și 

sunt repartizate pe secţiuni astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.754,58 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 127,30 mii lei. 

 

 Veniturile din împrumuturi externe pe anul 2016 sunt în sumă de 194.898,00 mii lei, 

conform anexei nr. 1.5 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. 



150 

 

Veniturile sunt repartizate pe sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1.6.1, dupa cum 

urmeaza: 

  - 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 1.553.206,76 mii lei si sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

                                                                                                                              

 Bugetul local pe anul 2016 este în sumă de 1.292.433,82 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.292.433,82 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei 

nr. 1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.073.259,82 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 219.174,00 mii lei. 

 

 (2) 62.026,03 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 55.798,03 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.228,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1) ;  

 

 (3)     34.908,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.311,00 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 597,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3 ; 1.2.1.2.4);  

  

 (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, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1) ; 

  

 (5) 841,00 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 194,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

 (6)   25.770,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.591,00 mii lei; 



151 

 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.179,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1);  

  

  (7)   451.264,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 400.423,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 50.841,00 mii lei, rectificandu-se conform 

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

1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.2 ; 1.2.1.6.3); 

  

 (8) 73.783,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 43.553,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 30.230,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3) ; 

 

 (9)   124.900,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 98.969,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 25.931,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4) ;  

 

 (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, rectificandu-se conform 

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

 

 (11)  151.129,79 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 71.133,79 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 79.996,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4) ; 

 

 (12)   160.896,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.401,00 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.495,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ; 1.2.11.2 ; 1.2.1.11.3) ;  

 

 (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, rectificandu-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3)  
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 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 28.743,63  mii lei, conform anexei nr. 1.4 şi este repartizat pe 

secţiuni astfel: 

 

(1) 28.743,63 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 28.616,33 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 127,30 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.4.1. 

 

 (2) 15.615,63 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.488,33 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 127,30 mii lei, rectificandu-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, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.2. 

 

 (4) 10.441,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 10.441,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 

1.4.1.3. 

 

 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2016 în valoare totală de 

3.861,75 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 
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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. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.255,75 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. 57 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, 

conform anexei nr. 1.5 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; 

 

(2) 194.898,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificandu-se 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:     

  

  37.131,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, 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, nerectificandu-se; 

 

 (2) 37.131,31  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei 1.6.1.1. 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2016 în sumă de 451.190,58 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care: 

  -  219.034,00 mii lei – bugetul local; 
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  -  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 a Sectorului 

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

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul 

Multifuncțional Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia 

Investiţii, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        137 

 Data:     31.08.2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004  privind acordarea 

unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca masură de prevenire şi combatere a  

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

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

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

completările ulterioare; 

Având   în vedere   prevederile  Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor 

imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 4/1953 - Codul Familiei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând   în   considerare  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 40/1999   

privind     protecţia    chiriaşilor   şi  stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, aprobată 

prin Legea nr.241/2001;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004 privind 

acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsura de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii a Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004  privind 

acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:  

 Articolul 1 al Hotărârii a Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 1 privind acordarea unor 

sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 “Art.1. Se aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca masură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale, constând în plata chiriei, în cuantum de 700 – 

900 lei RON lunar/familie, în funcţie de punctajul obţinut.  

 Punctajul se calculează conform criteriilor  din Anexa 1 A care face parte integrantă din 

această hotărâre. 

 Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria percepută 

conform contractului se va acorda suma din contract.  

 Perioada de acordare a ajutorului este de 96 de luni  de  la prima dispoziţie a Primarului 

Sectorului 1  pentru acordarea ajutorului.  

 De prevederile prezentei hotărâri  nu pot beneficia familiile/persoanele care au datorii la 

bugetul local mai mari de 200 lei. Persoanele /familiile care au datorii la bugetul local mai mici 

de 200 lei  pot beneficia de ajutor pentru plata chiriei, cu condiţia achitării acestora în termen 

de 6 luni de la data emiterii  dipoziţiei.”  

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind 

acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare,  rămân neschimbate. 

 Art.III.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2016. 

 Art.IV. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul  sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la indeplinire 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 Nr.:        138 

 Data:     31.08.2016 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  ccoonnssttiittuuiirreeaa  uunneeii  ccoommiissiiii  ppeennttrruu  aannaalliizzaarreeaa  ooppoorrttuunniittăăţţiiii  

aacchhiizziiţţiioonnăărriiii  tteerreennuulluuii  ssiittuuaatt  îînn  ŞŞooss..  BBuuccuurreeşşttii  ––  TTâârrggoovviişşttee,,  nnrr..1100  

((ssttrr..  TTrriibbuunneeii,,  nnrr..1100))  sseeccttoorr  11,,  îînn  ssuupprraaffaaţţăă  ddee  2277007700  mmpp  ddee  llaa  pprroopprriieettaarruull  aacceessttuuiiaa,,    

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

îînn  ssccooppuull  ccoonnssttrruuiirriiii  uunnuuii  ssppiittaall 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

 Văzând Hotărârea Guvernului României  nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.81 alin.(2), lit. j) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se constituie comisia pentru analizarea oportunităţii achiziţionării terenului situat în Şos. 

Bucureşti – Târgovişte, nr.10 (str. Tribunei, nr.10) sector 1, în suprafaţă de 27070 mp de la 

proprietarul acestuia, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

în scopul construirii unui spital, având următoarea componenţă: 
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- Viorel Daniel Chirvasă   - consilier local; 

- Oliver Leon Păiuşi            - consilier local; 

- Cristian Adrian Tudose   - consilier local; 

- Marian Cristian Neagu   - consilier local; 

- domnul Bogdan Todiraş - şef Birou Contabilitatea Patrimoniului din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Mihaela Andrieş - şef Birou Juridic, Contencios din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi persoanele menţionate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        139 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind achiziția unui studiu de fezabilitate referitor la realizarea unei noi clădiri care să 

găzduiască în integralitate Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, 

precum și  identificarea unui teren corespunzător în acest scop 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 privind  

necesitatea realizării unui nou spital de mari arși; 

 Ţinând cont că proiectul înregistrat sub nr.K/134/27.07.2016 fost îanintat în  către Administraţia 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi către Direcţia Juridică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, în vederea elaborării Raportului de 

specialitate şi până la data de 31.08.2016 nu s-a primit documentul solicitat; 

 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; 

 Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își 

desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din 

administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în 

administarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 1. alin.(1) a Ordonanţei Guvernului României nr.70/2002 

privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de dispozițiile art. 4. alin.(1). a Legii 270/2003 a spitalelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. (1) Primăria Sectorului 1 va demara, în termen de cel mult 60 de zile de la data 

prezentei, conform legislației în vigoare, procesul de achiziție publică a unui studiu de fezabilitate 

privind realizarea unei noi clădiri, care să găzduiască în integralitate Spitalul Clinic de Chirurgie 

Plastică, Reparatorie și Arsuri. 
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  (2) Primăria Sectorului 1 va solicita cofinanțare și expertiză de specialitate pentru 

realizarea acestui studiu de fezabilitate de la Guvernul României, prin intermediul Ministerului 

Sănătății. Demararea procesului de achiziție publică a studiului de fezabilitate nu este însă 

condiționată de obținerea unei asemenea cofinanțări. 

 

 Art. 2. (1) Primăria Sectorului 1 va identifica, în termen de 30 de zile de la data prezentei, din 

domeniul public sau privat aparținând unei instituții publice, un teren aflat în aria teritorială a 

Sectorului 1, ce va putea servi ca amplasament pentru construirea unei noi clădiri care să găzduiască 

în integralitate Spitalului Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, teren pentru care va face 

toate demersurile pentru a fi alocat exclusiv în acest scop. 

  (2) Specificațiile pentru un asemenea teren sunt după cum urmează: 

  a) Se află în apropierea unui spital care are secţii şi departamente ce tratează traume, 

departamente de diagnostic şi alte specialităţi necesare unui spital clinic de chirurgie plastică, 

reparatorie și de arsuri; 

  b) Indicii urbanistici şi suprafaţa terenului să permită construirea unei clădiri cu o 

amprentă la sol de minim 1500 m
2
; terenul să aibe formă poligonală, cu o deschidere stradală de 

minim 30 metri şi o suprafaţă de minim 2500 m
2
; 

  c) Să permită realizarea unui heliport (să se respecte distanţele minime faţă de clădirile 

din jur impuse prin normativele în vigoare) sau să aibe acces la unul în imediata apropiere; 

  (3) Terenul identificat trebuie să corespundă următoarelor cerințe, cu titlu de 

recomandare: 

  a) Să aibe acces rapid la căi de circulaţie importante (autostrăzi, drumuri naţionale, etc.) 

din zona Bucureştiului şi judeţele din vecinătatea extinsă, să aibe acces pe două laturi ale terenului; 

  b) Să fie accesibil atât pentru pacienţii care se deplasează cu mijloace de transport 

proprii sau publice, cât şi pentru vehiculele de urgenţă (ambulanţe, SMURD, pompieri, etc.); 

  c) Terenul să fie liber de construcţii (sau dacă există construcţii pe suprafeţe mici acestea 

să poată fi demolate fără costuri mari); 

  d) Sa permită branşarea la utilităţile necesare unei construcţii de spital (apă, canalizare, 

curent, gaze) şi să permită suplimentarea consumurilor existente dacă este nevoie; 

  e) Să aibă vecini potriviţi pentru această funcţiune (nu se permite o vecinătate cu cimitire, 

abatoare, depozite de materiale, zone dense de locuinţe, etc.) şi construcţia să fie uşor reperabilă; 

  f) Să fie uşor înclinat pentru evacurea naturală a apelor pluviale, dar nu cu pante abrupte; 

terenul nu trebuie să fie situat în zonă inundabilă; 

  g) Să nu fie umbrit pe o suprafaţă mai mare de 20%; 

  h) Să nu fi existat pe amplasament construcţii sau funcţiuni care au folosit substanţe 

periculoase sau greu de înlăturat. 

 

 Art. 3. Bugetul Primăriei Sectorului 1 pentru anul 2016 va fi revizuit în termen de cel mult 30 de 

zile de la data prezentei pentru a aloca sumele necesare realizării studiului de fezabilitate prevăzut la 
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articolul 1. Propunerea în acest sens va fi întocmită de aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 

1. 

 

 Art. 4. Rapoartele detaliate cu privire la activitățile prevăzute în prezenta hotărâre vor fi incluse 

în materialul de lucru al fiecărei ședințe ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1, până la data 

finalizării investiției de realizare a unei noi clădiri care să găzduiască în integralitate Spitalul Clinic de 

Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, indiferent de sursa finanțării acestui obiectiv de investiție. 

 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Direcţia 

Juridică  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        140 

 Data:     31.08.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 

și Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în vederea derulării unor proiecte  

cu caracter educaţional, cultural şi ştiinţific, în interes public local la nivelul Sectorului 1 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural de Tineret; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza prevederilor  Legii nr. 350/2005 privind finanţarea nerambursabilă a unor activităţi 

nonprofit de interes general sau local, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Luând în considerare prevederile cuprinse în Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 

sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând act de adresa Academiei de Studii Economice din Bucureşti nr.7711/19.08.2016, 

înregistrată la sediul Sectorului 1  al Municipiului Bucureşti sub nr. 28513/19.08.2016; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.j) şi lit. k)  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 Acordul de parteneriat încheiat  între Consiliul Local al Sectorului 1şi  

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în vederea derulării unor proiecte cu caracter 

educaţional, cultural şi ştiinţific, în interes public local la nivelul Sectorului 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Acordul de parteneriat menţionat la art. 1. 

 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Serviciul Centrul Cultural pentru Tineret, Direcţia Management 

Economic, împreună cu celelalte structuri competente 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        141 

 Data:     31.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 să ducă la îndeplinire 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 158 din 01.08.2016 şi  

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

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

întocmit de către Direcţia Juridică ;  

 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 Hotărârea Consiliului General al Municipăiului Bucureşti nr. 158 din 

01.08.2016 privind împuternicirea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1- 6 Bucureşti să efectueze 

serviciul de salubrizare – activitate deratizare-combatere şobolani în parcurile, spaţiile verzi, locurile 

de joacă pentru copii, locuri de agremen,t precum şi în alte locuri publice pe care le administrază; 

 Ţinând cont de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public 

Sector 1, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013;  

 În temeiul art.45 alin.(1),  art. 80, art.81 alin.(4) 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 împuterniceşte Administraţia Domeniului Public Sector 1 să asigure serviciul de 

salubrizare - activitatea deratizare- combatere şobolani în parcurile, spaţiile verzi, locurile de joacă 

pentru copii, locuri de agrement, precum şi în alte locuri publice aflate în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1.  

 

 Art.2. Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/2013, în sensul 

introducerii la art. 43 – Serviciul Spaţii Verzi. Atribuţii – a punctului 33 care va avea următorul cuprins:  

 

 „33. asigură serviciul de salubrizare – activitate deratizare - combatere şobolani în parcurile, 

spaţiile verzi, locurile de joacă pentru copii, locuri de agrement precum şi în alte locuri publice aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 până la achiziţionarea serviciului public de către 
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Municipiul Bucureşti, conform dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 158/2016.” 

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia 

Management Economic 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 31.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        142 

 Data:     31.08.2016 
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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 încetarea mandatului unui consilier local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local; 

  Analizând: 

 - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înregistrat sub nr. 

54487/04.08.2016 ; 

 - Raportul de specialitate nr. 54491/04.08.2016, întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Demisia domnului consilier local Ciornohac Ionuţ Alexandru, înregistrată la Centrul de Relaţii 

cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 52921/28.07.2016. 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. 

 - Art. 9 alin. (2) lit. a)  coroborat cu art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 44 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – 

cadru privind organizarea şi funcţionarea consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 673/2002; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ia act de încetarea de drept, prin 

demisie, a mandatului domnului consilier local CIORNOHAC IONUŢ ALEXANDRU, ales pe listele 

electorale ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, la alegerile locale din data de 05 iunie 

2016 şi  declară vacant locul de consilier local deţinut de acesta. 

 

 Art.2  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 103 

Bucureşti, 22.08.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 validarea mandatului unui consilier local 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local; 

 Analizând: 

 - Referatul Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti înregistrat sub  nr. 

54490/04.08.2016; 

 - Raportul de specialitate nr. 54492/04.08.2016, întocmit 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; 

 - Încetarea de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Ciornohac Ionuţ 

Alexandru, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 

52921/28.07.2016; 

 - Adresa Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Sector 2, înregistrată la Centrul de Relaţii 

cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 52918/28.07.2016, prin care se confirmă că domnul 

Andrei Robert Alexandru este membru al acestei formaţiuni politice şi primul supreant ales pe lista de 

consilieri locali ALDE, Sector 2; 

 - Decizia Comisiei de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 

96/23.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare; 

 -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 31 alin. (3) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 

 În temeiul art. 31 alin. (3) – (5) şi art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi al art. 7 din Ordonanţa 

Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 
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 În temeiul art. 45 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  Pe data prezentei, se validează mandatul de consilier local al supleantului Andrei 

Robert Alexandru, membru al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor Sector 2.  

 

 Art.2  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.104 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 H.C.L. Sector 2 nr. 101/2016 privind alegerea Viceprimarului  

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr.101/2016 

privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54489/04.08.2016, întocmit de Directorul Direcţiei Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. S.M./13.795/P/21.07.2016, emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, 

înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub  nr. 52129/25.07.2016; 

 - Adresa nr. 52129/02.08.2016, întocmită de Secretarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Art. 57 alin. (3) alin. (5) şi alin. (7) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. a din Legea administraţiei 

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

 -  Pct. 111 al art.I din Legea nr. 286/2006  pentru modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 - Hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 2 nr. 101/11.07.2016 privind alegerea Viceprimarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) 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. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.101 /11.07.2016 privind 

alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se revocă. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 101 /11.07.2016 

privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.105 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 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. 48086/06.07.2016 prezentat 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. 50438/18.07.2016 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 48377/14.07.2016 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Procesul verbal încheiat la data de 27.05.2016 între Administraţia Pieţelor Sector 2 şi S.C. 

Piaţa Obor Market & Complex Comercial S.A.; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - 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 – 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 

http://www.ps2.ro/


175 

 

privind prorogarea unui termen şi H.C.L. Sector 2 nr. 26/2008; 

 - 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”; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 34/2016 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. 6 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. 6 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. 6 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 va publica 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.106 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Pieţei Agroalimentare “Piaţa Obor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Pieţei Agroalimentare “Piaţa Obor”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 53422/01.08.2016, 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. 55049/08.08.2016, întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de Specialitate nr. 54133/05.08.2016, 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de 

parteneriat public – privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii 

de afaceri – 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, H.C.L. Sector 

2 nr. 50/2007, H.C.L. Sector 2 nr. 117/2007 şi H.C.L. Sector 2 nr.26/2008; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 8/2012 privind aprobarea “Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ” al pieţei agroalimentare Obor (Noua Piaţă 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; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Pieţei Agroalimentare ,,Piaţa 

Obor”, conform anexei ce conţine 27 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 8/2012 privind 

aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare” al pieţei agroalimentare Obor (Noua Piaţă 

Obor) îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3  Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administraţiei Pieţelor 

Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.107 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 costului mediu lunar/persoană adultă protejată 

în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

pentru anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană 

adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 53346/29.07.2016 şi Nota de Fundamentare nr. 53344/ 

29.07.2016, prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2; 

 - 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; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului 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; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
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contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale;  

 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 515/2003 şi modificată prin Legea nr. 488/2004 şi prin Ordonanţa Guvernului 

nr. 86/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/25.11.2013 privind înfiinţarea şi funcţionarea 

instituţiilor de protecţie socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate 

sub autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 ; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind  aprobarea  Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă nr. 2 în cuantum de 2818,95 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 1 în cuantum de 3155,86 lei, costul mediu 

lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 2 în 

cuantum de 3700 lei, costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Locuinţelor Protejate în 

cuantum de 3446 lei, pentru anul 2016.  

 

 Art. 2 Costul mediu lunar aprobat în condiţiile art. 1, se va comunica consiliilor judeţene, locale 

şi municipale care au persoane adulte protejate în sistemul de protecţie adulţi al Sectorului 2. 

 

 Art. 3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va întocmi 

documentaţia necesară şi va asigura urmărirea încasării contribuţiei comunităţilor locale la finanţarea 

activităţilor de îngrijire şi protecţie a persoanelor adulte cu handicap în condiţiile prevăzute de Legea 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Art. 4 Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.108 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 încheierii Convenţiei pentru eliberarea cardului european pentru  

dizabilitate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2  

şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii Convenţiei pentru 

eliberarea cardului european pentru dizabilitate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54640/05.08.2016 şi Nota de fundamentare nr. 54641/05.08.2016 

prezentate de Directorul General al Direcţiei 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; 

 - 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; 

 - Adresa nr. 5379/ANPD/03.06.2016/57825/07.06.2016 a Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G.R 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; 

 - Decizia nr. 53/27.05.2016 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi privind metodologia de acordare a Cardului European pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se aprobă încheierea Convenţiei pentru eliberarea cardului european pentru 

dizabilitate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, conform anexei ce conţine un număr de 5 file şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 să semneze Convenţia prevăzută la art. 1 şi actele ulterioare legate de 

executarea acesteia. 

 

 Art. 3  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. 4 Prezenta hotărâre se va publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.109 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor consilieri locali în Colegiul Director al Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Colegiul 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54572/05.08.2016 şi nota de fundamentare nr. 54573/05.08.2016 

prezentate de Directorul General al Direcţiei 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; 

 - 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; 

 - Propunerile consilierilor locali, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei 

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 22.08.2016; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - Art.6 din Anexa nr. 1 a 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; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali; 

 - H.C.L. Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - H.C.L Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei se desemnează ca membri în Colegiul Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 următorii consilieri locali: 

- Miclea Niculina                 - membru; 

- Popescu Lenuţa               - membru; 

- Bughiu Iolanda Luminiţa   - membru. 

 

 

 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2013 privind desemnarea 

unor consilieri locali în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Secretarul 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. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 110 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2  

privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile) 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne ale 

Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile); 

 Analizând: 

 - Adresa înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 274/01.08.2016, întocmită de  Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2; 

 - Raportul de specialitate nr. 55376/09.08.2016, întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 54678/08.08.2016, întocmit de către Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr.98/2016; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 122/28.09.2007 privind aprobarea Normelor 

procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/clădiri/alte 

bunuri imobile); 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/15.02.2010 privind aplicarea  Normelor 

procedurale interne, astfel cum au fost stabilite prin anexa la H.C.L. Sector 2 nr.122/2007 şi pentru 

închirierea de imobile; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu 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,  

 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia 

de imobile (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile), conform anexei ce conţine 13 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se deleagă ordonatorilor de credite competenţa îndeplinirii atribuţiilor autorităţii 

contractante în conformitate cu normele procedurale interne prevăzute la art.1. 

      

 Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 122/28.09.2007 privind 

aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile 

(terenuri/clădiri/alte bunuri imobile) şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 17/15.02.2010 

privind aplicarea  Normelor procedurale interne, astfel cum au fost stabilite prin anexa la H.C.L. 

Sector 2 nr.122/2007 şi pentru închirierea de imobile îşi încetează aplicabilitatea; 

     

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 5  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 111 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 procedurii de negociere şi a componenţei 

Comisiei de negociere pentru achiziţia imobilului format din clădiri şi teren, 

situat in Bucureşti, str. Olari nr. 11-13, Sector 2 de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de negociere şi a 

componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţia imobilului format din clădiri şi teren, situat in 

Bucureşti, str. Olari nr. 11-13, Sector 2 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54863/08.08.2016 şi Nota de fundamentare nr. 54865/08.08.2016, 

întocmite de către 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 București; 

 - Referatul nr. 54985/08.08.2016, întocmit de către Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Propunerile consilierilor locali, astfel cum s-a consemnat în procesul-verbal al şedinţei 

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 22.08.2016; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

 - Sentința Civilă nr. 3215/30.04.2015 din dosar nr. 24137/3/2011 Tribunalul Bucureşti, Secția a 

II-a contencios administrativ și fiscal; 

http://www.ps2.ro/
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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. 1 Se aprobă procedura de negociere privind achiziţia imobilului situat în str. Olari nr.11-13, 

compus din clădiri şi teren cu destinaţia de sediu administrativ pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local Sector 2. 

 

 Art. 2 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului 

prevăzut la art. 1, conform anexei la prezenta hotărâre. 

    (2) Comisia de negociere va formula concluzii, propuneri şi constatări într-un proces 

verbal, ce va fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Directorul Direcţiei Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.112 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2. 

  

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea schimbării denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar  

particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2016 - 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unei unităţi 

de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 - 2017; 

 Analizând: 

 - Referatul de specialitate nr. 1936/15.04.2016 prezentat de Direcţia Generala pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 34794/16.05.2016 întocmit de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 145/17.03.2016 înaintată de către Școala Gimnazială “Anastasia Popescu”, unitate 

de învățământ preuniversitar particular, având sediul în București, Str. Popa Nan nr. 47B, Sector 2; 

 - Nota de fundamentare nr. 180/04.04.2016 depusă de către Școala Gimnazială “Anastasia 

Popescu”, unitate de învățământ preuniversitar particular, având sediul în București, Str. Popa Nan 

nr. 47B, Sector 2; 

 - Avizul favorabil nr. 02/22.07.2016 al Comisiei de atribuire de denumiri a municipiului 

Bucureşti, privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri , cu modificările şi completările ulterioare. 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  nr. 6564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 3283/.2012; 
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 - Ordinului nr. 5556/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preșcolari și elevi 

din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016 - 2017; 

 - Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de 

atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (6) 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 Se aprobă schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Școala 

Gimnazială “Anastasia Popescu”, cu sediul în Str. Popa Nan nr. 47B, Sector 2, București, în Liceul 

Pedagogic „Anastasia Popescu”, cu sediul în Str. Traian  nr. 160, Sector 2, București, conform 

anexei ce conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 113 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2. 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 protocol de colaborare 

în scopul înființării și dotării unui cabinet de mediere a conflictelor școlare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare în 

scopul înființării și dotării unui cabinet de mediere a conflictelor școlare; 

 Analizând: 

 - Notă de fundamentare nr. 2379/19.05.2016 prezentată de Direcţia 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. 36758/24.05.2016 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 42316/13.06.2016 prezentat de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de oportunitate nr. 2420/19.05.2016 înregistrat la Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 4603/19.05.2016 prezentat de Școala Centrală; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi 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; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educației, 

Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

 - Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Direcția Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţele Educaţiei, Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor şi Şcoala Centrală - unitate de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul înființării 

și dotării unui cabinet de mediere a conflictelor școlare, conform anexei ce conține un număr de 7 file 

și care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Protocolul de colaborare se încheie pentru implementarea proiectului ,,CLIMAT 

Managementul conflictelor în şcoală”, cod PEH059 şi asigurării sustenabilităţii acestuia pe o perioadă 

de 5 ani. 

 

 Art.3 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, să semneze Protocolul de colaborare care face obiectul art. 1 al 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitatea de învăţământ preuniversitar de 

stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 114 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 convocarea Adunării Generale a foştilor proprietari deposedaţi sau a  

moştenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea  

desemnării unor reprezentanţi în Subcomisia Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a foştilor 

proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în 

vederea desemnării unor reprezentanţi în Subcomisia Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54676/05.08.2016 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 574/22.08.2012 privind modificarea componenţei 

nominale a Subcomisiei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirera dreptului de 

proprietate private asupra terenurilor. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art. 1 Se convoacă Adunarea Generală a foştilor proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor 

acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea desemnării unor reprezentanţi  în 

Subcomisia Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, în data de 8 septembrie 2016, ora 10,00.    

        

 Art. 2 Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face prin grija Colectivului de lucru 

al Subcomisiei Locale a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 115 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 H.C.L. Sector 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16625/03.08.2016, întocmit de către Poliţia Locală Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 54557/05.08.2016, întocmit 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; 

 - Propunerile consilierilor locali, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei 

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 22.08.2016; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - Art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/03.02.2011 privind înfiinţarea la nivelul 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 33/08.04.2013 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. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Pe data prezentei, componenţa nominală a Comisiei locale de ordine publică constituită 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 se modifică conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 3/2011 privind 

înfiinţarea la nivelul  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică rămân 

aplicabile. 

 

 Art. III Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 33/08.04.2013 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  îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia locală de ordine 

publică vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.116 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro ,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 

în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului 

Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54488/04.08.2016 întocmit 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; 

 - Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov nr. 6139/05.07.2016, 

înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 47643/ 05.07.2016; 

 - Propunerea consilierilor locali, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei 

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 22.08.2016; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1256/2004 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare si funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/13.08.2012 privind delegarea Primarului 

Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. 

 

 În temeiul art. 45 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 
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 Art 1. Pe data prezentei, domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu este desemnat 

reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu drept de vot,  în 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti –Ilfov. 

 

 Art 2. Pe data prezentei, domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin este desemnat 

reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, având calitatea de 

membru supleant  în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti –Ilfov. 

 

 Art 3. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/13.08.2012 privind 

delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 117 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.  

30/25.04.2016 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 condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 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. 54008/03.08.2016 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. 55582/09.08.2016 întocmit de Direcția 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, precum şi raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța Guvernului 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; 

 - Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de 

agrement Tei-Plumbuita”, cod SMIS 18397; 

 

 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. I Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 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, conform anexei ce conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 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, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 118 

Bucureşti, 22.08.2016 

  

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în 

Comisia Sectorului 2 pentru repartizarea locuinţelor, conform prevederilor Legii  

locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  

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

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local al Sectorului 2 în Comisia Sectorului 2 pentru repartizarea locuinţelor, conform prevederilor 

Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 

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

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 55301/08.08.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului propriu 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 din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Propunerile consilierilor locali, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al şedinţei 

Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 22.08.2016; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind Regulamentul de 

repartizare a locuințelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Începând cu data prezentei se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al 

Sectorului 2 în Comisia Sectorului 2 pentru repartizarea locuinţelor şi garajelor, conform Legii 

locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, următorii consilieri: 

   Andrei Robert Alexandru                       - membru; 

   Bugner Antoneta Georgeta Alexandra - membru; 

   Oprea Dumitru                                        - membru. 

 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 119 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.108/2012 privind aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul  

Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al  

Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr.108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din 

cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 55688/09.08.2016 întocmit de Direcţia Achiziţii şi Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Devizul general al obiectivului privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare 

energetică pentru Strada Maior Băcilă nr. 7, bloc 4; 

 - 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 reglementările cuprinse în: 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 5 din Anexa 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului – 

cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Poziţia 19 (lotul 4) din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere 

a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se modifică 

conform anexei, ce conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului 

de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

    (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate  la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 120 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea  

asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea  

siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita –Steaua Roşie –Petricani – cod   

SMIS 25106” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 

finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare 

video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita –Steaua Roşie –

Petricani – cod  SMIS 25106”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 55654/09.08.2016 emis de Managerul de proiect  din cadrul 

proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

zona Plumbuita –Steaua Roşie –Petricani – cod  SMIS 25106”; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală 

Programe Europene – Direcția Monitorizare nr. 57163/17.06.2016; 

 - Memoriul justificativ solicitare act adițional nr. 45114/24.06.2016 înregistrat la Agenția pentru 

Dezvoltare Regională București-Ilfov sub nr. 5953/24.06.2016, emis de Managerul de proiect din 

cadrul proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii 

în zona Plumbuita –Steaua Roşie –Petricani – cod  SMIS 25106”; 

 -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1256/2004 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare si funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) 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 prelungirea contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării 

funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 

criminalităţii în zona Plumbuita –Steaua Roşie –Petricani – cod  SMIS 25106”, prin Act Adițional, cu 

finalizarea proiectului până la data de 01.11.2016. 

 

 Art 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Sectorului 2 a sumei de 196.970,41 lei fără 

TVA (sume neeligibile din cadrul proiectului), pentru finalizarea proiectului „Sistem de monitorizare 

video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita –Steaua Roşie –

Petricani – cod  SMIS 25106”. 

 

 Art 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 121 

Bucureşti, 22.08.20163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a  

consilierilor locali ai Sectorului 2 din mandatul 2016-2020 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare 

şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai Sectorului 2 din mandatul 2016-2020; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 56020/10.08.2016, întocmit de Directorul 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; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  Art. 41 şi ale art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 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 Se aprobă participarea consilierilor locali ai Sectorului 2 la cursuri de pregătire, formare 

şi perfecţionare profesională organizate de instituţiile abilitate prin lege. 

 

 Art. 2 Contravaloarea cursurilor şi a celorlalte cheltuieli se vor suporta din bugetul Consiliului 

Local al Sectorului 2. 

 

 Art. 3 Solicitările consilierilor locali privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi 

perfecţionare profesională vor fi aprobate de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.122 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Cuprului nr. 12, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

str. Cuprului nr.12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 57299/17.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54760/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Cuprului nr. 12, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 68 CA 10/20 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Cuprului nr. 12, Sector 2 - Supraetajare  

hală existentă și amplasarea unui corp administrativ – 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.123 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Fabrica de Glucoză nr. 7, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Şos. Fabrica de Glucoză nr.7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54842/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54841/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fabrica de Glucoză nr. 7, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 61 CA 5/18/16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 7, Sector 2 – 

Ansamblu de locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale–2S+P+15E, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 124 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Barbu Văcărescu nr. 313-315, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii   nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Barbu Văcărescu nr. 313-315, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54776/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54775/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Barbu Văcărescu nr. 313-315, Sector 2,  semnat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 25 CA 2/11/23.02.2016, 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. 27/25.04.2016 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;  

 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Barbu Văcărescu nr. 313-315, Sector 2 – 

Extindere și supraetajare imobil – 4S+P+8E+9Er, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 125 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 

Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/7, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54779/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54777/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/7, Sector 2,  semnat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 32 CA 3/8/ 06.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/7, Sector 2 – 

Locuință individuală – P+1E+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 126 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 



218 

 

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. Lăcătușului nr. 5, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Lăcătuşului nr.5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54780/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54781/08/08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Lăcătușului nr. 5, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 36 CA 3/13 din 06.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Lăcătușului nr. 5, Sector 2 – Locuință  – 

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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.127 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Fabrica de Glucoză nr. 7, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Şos. Fabrica de Glucoză nr.7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

      - Raportul de specialitate nr. 54783/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54782/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fabrica de Glucoză nr. 7, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 39 CA 4/1 / 26.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 7, Sector 2 – 

ansamblu compus din 2 clădiri  (spații birouri și serviciu anexe – restaurant, cafenea, 

administrație)–2S+P+11E+Etehnic, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 128 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Pescarilor nr. 2C 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

  

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Pescarilor nr. 2C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54788/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54786/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Pescarilor nr. 2C, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 40 CA 4/2 din 26.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Pescarilor nr. 2C, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.129 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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.1, bl.1, sc. A. parter, ap. 2 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Doamna Ghica nr.1, bl.1, sc. A, parter, ap.2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54791/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54789/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Str. Doamna Ghica nr.1, bl.1, sc. A. parter, ap. 2, Sector 2,  

semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 41 CA 4/3 din 26.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Doamna Ghica nr. 1, bl. 1, sc. A, parter, 

ap. 2, Sector 2 – Acces direct din exterior şi schimbarea destinației apartamentului în atelier 

croitorie 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 130 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Pâncota nr. 82, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Pâncota nr.82, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54793/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54792/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Pâncota nr. 82, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 43 CA 4/5 26.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Pâncota nr. 82, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – D+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.131 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Petricani nr. 54, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Petricani nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54796/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54794/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Petricani nr. 54, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 45 CA 4/7 din 26.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Petricani nr. 54, Sector 2 – Imobil de 

locuințe cuplate – 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.132 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 



230 

 

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. Dimitrie Onciul nr. 23-25, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54798/08.08.2016  prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54797/08.08.2016  întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 46 CA 4/8/ 26.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, Sector 2 – 

Consolidare, extindere și supraetajare  – P+2E; - 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.133 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Lăcătușului nr. 7, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Lăcătuşului nr.7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54800/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54799/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Lăcătușului nr. 7, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 47 CA 4/12 din 26.04.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Lăcătușului nr. 7, Sector 2 – Locuință  – 

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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 134 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Saltului nr. 18A, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Saltului nr.18A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54806/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54803/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Saltului nr. 18A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 48 CA 5/1/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

 

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Saltului nr. 18A, Sector 2 – Locuință – 

Sp+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.135 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 

Aleea Argedava nr. 89-99, lot 1, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Argedava nr.89-99, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54809/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54808/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Aleea Argedava nr. 89-99, lot 1, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 49 CA 5/2/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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;         

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Aleea Argedava nr. 89-99, lot 1, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – D+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.136 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 

Aleea Argedava nr. 89-99, lot 2, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Argedava nr. 89-99, lot 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54812/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54810/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Aleea Argedava nr. 89-99, lot 2, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 50 CA 5/3/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Aleea Argedava nr. 89-99, lot 2, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – D+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.137 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Orzari nr. 72, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Orzari nr.72, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54814/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54813/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Orzari nr. 72, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 51 CA 5/5/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/


241 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Orzari nr. 72, Sector 2 –    imobil de 

locuințe colective  – S/D+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.138 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Făinari nr.41 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Făinari nr.41, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54816/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54815/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Făinari nr.41, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 52 CA 5/6/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Făinari nr.41, Sector 2–   Extindere 

Locuință parter cu un corp P+1E+M, rezultând o locuință unifamilială, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.139 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Sergent Pironașu Ion nr. 35, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Sergent Pironaşu Ion nr.35, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54819/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54818/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Sergent Pironașu Ion nr. 35, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 53 CA 5/7 din 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Sergent Pironașu Ion nr. 35, Sector 2 – 

Locuință – S+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.140 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Brizei nr. 33, lot 2 

(Căpreni nr. 28 conform certificat de nr. postal provizoriu emis de PMB) 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Brizei nr. 33, lot 2 (Căpreni nr. 28 conform certificat de nr. poştal provizoriu emis de PMB), 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54822/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54821/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Brizei nr. 33, lot 2, Sector 2 (Căpreni nr. 28 conform 

certificat de nr. postal provizoriu emis de PMB),  semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 54 CA 5/8/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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; 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Brizei nr. 33, lot 2, Sector 2 (Str. Căpreni 

nr. 28 conform nr. poștal provizoriu emis de PMB) – 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.141 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Mențiunii nr. 112, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Menţiunii nr. 112, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54824/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54823/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Mențiunii nr. 112, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 55 CA 5/9/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Mențiunii nr. 112, Sector 2 – Locuință – 

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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.142 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 

Intr. Depoului nr. 9, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Intr. Depoului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54826/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54825/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Intrarea Depoului nr. 9, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 56 CA 5/11/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Intrarea Depoului nr. 9, Sector 2, București - 

Imobil de locuințe colective – S+P+3E+4Er – modificare PUD, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.143 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Calafat nr. 64, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Calafat nr.64, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54833/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54832/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Calafat nr. 64, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 59 CA 5/14/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Calafat nr. 64, Sector 2 – Locuință 

unifamilială – Ds+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.144 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Țepeș Vodă nr. 65A, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Ţepeş Vodă nr.65A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54836/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54834/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Țepeș Vodă nr. 65A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 62 CA 5/19/ 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Țepeș Vodă nr. 65A, Sector 2 –   

Supraetajare – imobil de birouri  – 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.145 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. 17-19, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Fundeni nr. 17-19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54838/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54837/08.08.2016  întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 17-19, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 63 CA 5/20 din 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Fundeni nr. 17-19, Sector 2 – Magazin 

retail - Parter înalt, realizare parcări supraterane, amenajare incintă, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 146 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Cremenița nr. 5, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Cremeniţa nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54840/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54839/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Cremenița  nr. 5, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 76 CA 6/14 / 21.07.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Cremenița nr. 5, Sector 2 – Imobile de 

locuințe colective – S+P+3E+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.147 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Giuseppe Garibaldi nr. 26 C, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Giuseppe Garibaldi nr.26 C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54773/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54772/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Giuseppe Garibaldi nr. 26C, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 17 CA 2/1 / 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Giuseppe Garibaldi  nr. 26 C, Sector 2 – 

Locuință – S+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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 148 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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. Frederic Chopin nr. 20, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.08.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Frederic Chopin nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 54829/08.08.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 54828/08.08.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Frederic Chopin nr. 20, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 58 CA 5/13 / 16.06.2016, 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. 27/25.04.2016 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; 

 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,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Frederic Chopin nr. 20, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – S+P+2E+Pod, 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. 

 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. 1-2 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, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.149 

Bucureşti, 22.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 22.08.2016 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 Bucureşti 
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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 

01.09.2016 - 30.11.2016 

 

Consiliul Local al Sectorului  4, 

 

Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4 nr. 277/03.08.2016; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului  local  Sector  4  nr.  4/22.06.2016  privind  alegerea 

președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 22 iunie - 31 august 2016; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

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 Ș T E: 

 

Articol unic- Se alege domnul MARIN  Ștefănel - Dan în funcția de președinte de ședință  al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.09.2016-30.11.2016. 

 

Această  hotărâre  a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 24/12.08.2016 
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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  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/ 4460 I 03.08.2016;  

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: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât Ia partea 

de venituri cât și Ia partea de cheltuieli, astfel : 

• Bugetul local în sumă de  554.795,00 mii lei  conform anexei nr. 1.  

Art. 2. Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează : 

- Formularul  11  - Anexa nr. 1.1 – Bugetul local general al unității  administrativ teritoriale pe 

anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 1.2; 1.2.1 – Bugetul local detaliat Ia cheltuieli pe capitole, 

subcapitole și paragrafe; 

- Formularul 11/2 - Anexa nr.1.3, 1.4. 1.5; 1.6- Bugetul instituțiilor publice și activităților 

finanțate parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe. 

 Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului  Local Sector 4, atât Ia partea de venituri, cât și Ia 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

-Anexa 2. - capitol  bugetar 49.02 - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de  554.795,00  mii lei. 

- Anexa 2.1  - capitol bugetar 51.01 - Autorități publice și Acțiuni externe 

- Anexa  2.1.1  - cap. 51.02.01 - Autorități Executive și Legislative 

- Anexa 2.1.2  - cap. 51.02.01.03D - D.G.I.T.L Sector 4 

- Anexa  2.1.3  - cap. 51.02.01.03 - D.I.T. Sector 4 

- Anexa  2.1.4  - cap. 51.02.01.03P - Primăria  Sector 4 
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- Anexa 2.2  - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii  publice generale 

- Anexa 2.2.1   - cap.54.02.05 - Fond rezervă bugetară 

- Anexa 2.2.2   - cap.54.02.10  D - Direcția Evidență a Persoanelor Sector 4 

- Anexa 2.2.3   - cap.54.02.50 - Alte servicii publice generale 

- Anexa 2.3  - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

- Anexa 2.4  - capitol bugetar 60.02 - Apărare 

- Anexa 2.4.1    - cap.60.02.02 - Centrul Militar Zonal 

- Anexa 2.5  - capitol bugetar 61.02 -Ordine publică și siguranță națională 

- Anexa 2.5.1   - cap.61.02.03 - Ordine publică 

- Anexa 2.5.2   - cap.61.02.03.04 - Poliția Locală Sector 4 

-Anexa 2.5.3    - cap.61.02.05 - Protecția civilă și protecția contra 

incendiilor 

- Anexa 2.6  - capitol bugetar 65.02 -Învățământ total 

- Anexa 2.6.1   - cap.65.02.1 - centralizator 

- Anexa 2.6.2   - cap.65.02 - total învățământ 

- Anexa 2.6.3   - cap.65.01 - centralizator D.I.T. 

- Anexa 2.6.4   - cap.65.01 - Centralizator U.S. 

- Anexa 2.6.5   - cap.65.02.03.01 - D.I.T. 1 

- Anexa 2.6.6   - cap.65.02.03.02 - D.I.T. 2 

- Anexa 2.6.7   - cap.65.02.03  US 1 - unități școlare 1 

- Anexa 2.6.8   - cap.65.02.03 US 2 -Unități școlare 2 

- Anexa 2.6.9   - cap.65.02.04.01  - învățământ secundar 

- Anexa 2.6.10 - cap.65.02.04,01 - învățământ secundar inferior 

- Anexa 2.6.11  - cap.65.02.04.02 - învățământ secundar superior 

- Anexa 2.6.12  - cap.65.02.04  US2 - unități școlare 2 

- Anexa 2.6.13  - cap.65.02.04 US3 - unități școlare 3 

- Anexa 2.6.14 - cap.65.02.05 - învățământ postliceal 

- Anexa 2.6.15   - cap.65.02.07.04 - învățământ nedefinit prin nivel special 

- Anexa 2.6.16   - cap.65.02.07.04  US1 - învățământ nedefinit prin nivel 

- Anexa 2.6.17   - cap.65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului 

- Anexa 2.6.18   - cap.65.02.50 AS - Alte cheltuieli 

- Anexa 2.6.19   - cap.65.02.50 P - Alte cheltuieli 

- Anexa 2.7  - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 

-Anexa 2.7.1   - cap.66.02.06.03 - Unități medico-sociale 

- Anexa 2.7.2   - cap.66.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătății 

- Anexa 2.7.3    - cap.66.02.50.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătății 

- Anexa 2.8  - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere și religie 

- Anexa 2.8.1   - cap.67.02.03.30 - Alte servicii culturale- Centrul Cultural 

European Nicolae Bălcescu 
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- Anexa 2.8.2    - cap.67.02.05 -Servicii recreative și sportive 

- Anexa 2.8.3   - cap.67.02.05.03P - Întreținere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive și de agrement PS4 

- Anexa 2.9 -capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială 

- Anexa 2.9.1    - cap.68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 1 

- Anexa 2.9.2   - cap.68.02.12 - Unități de asistență medico-sociale-

Centrul medico-social Sf. Andrei 

- Anexa 2.9.3    - cap.68.02. AS - Asistență socială 

- Anexa 2.94    - cap.68.02.AS.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate 

- Anexa 2.9.5   - cap.68.02.AS.06 - Asistență socială pentru familie și copii 

- Anexa 2.9.6    - cap.68.02.AS.06.01 - Asistență socială pentru familie și copii 

- Anexa 2.9.7   - cap.68.02.11 - Creșe 

- Anexa 2.9.8    - cap.68.02.AS.15 - Prevenirea excluderii sociale 

- Anexa 2.9.9    - cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

- Anexa 2.9.10 -  cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și 

asistenței sociale 

- Anexa 2.10    -capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică 

- Anexa 2.1 0.1  - cap.70.02.03 - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică 

- Anexa 2.1 0.2 - cap.70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 

serviciilor și dezvoltării comunale 

- Anexa 2.1 0.3 - cap.70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuințelor 

serviciilor și dezvoltării comunale 

- Anexa 2.11    - capitol  bugetar 74.02 - Protecția mediului 

- Anexa 2.11.1  - cap.74.02.05 - Salubritate și gestiunea deșeiurilor 

-Anexa 2.11.2 - cap.74.02.05.01 - Salubritate 

- Anexa 2.12    - capitol  bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 2.12.1  - cap.84.02.03 - transport rutier 

- Anexa 2.12.2 - cap.84.02.03.03 - Străzi 

 

Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care: 

 

- Anexa 3.1 - centralizator - credite externe 

- Anexa 3.1.1 - cap. 70.06 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

- Anexa 3.1.2 - cap. 70.06.03 - Locuințe 

- Anexa 3.1.3 -cap. 70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe 

 

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri 

proprii, conform anexei care face parte integrantă din prezenrta hotărâre: 
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- Anexa 4.  - capitol bugetar A1 -Autofinanțate parțial 

- Anexa 4.1.  - capitol bugetar 65.10 - Învățământ venituri 

-Anexa4.1.1   -cap. 65.10.03.01 - Învățământ preșcolar venituri 

- Anexa 4.1.2   -cap. 65.10.03.02 - Învățământ primar venituri 

- Anexa 4.1.3   - cap. 65.10.04.01 - Învățământ secundar inferior venituri 

- Anexa 4.1.4   - cap. 65.10.04.02 - Învățământ secundar superior venituri 

- Anexa 4.1.5   - cap. 65.10.05 - Învățământ postliceal venituri 

- Anexa 4.1.6   - cap. 65.10.07.04 - Învățământ special venituri 

- Anexa 4.2.  - capitol bugetar 65.10 - Învățământ cheltuieli 

- Anexa 4.2.1   - cap. 65.10.03.01 - Învățământ preșcolar cheltuieli 

- Anexa 4.2.2   - cap. 65.10.03.02 - Învățământ primar cheltuieli 

- Anexa 4.2.3   - cap. 65.10.04.01 - Învățământ secundar inferior cheltuieli 

- Anexa 4.2.4   - cap. 65.10.04.02 - Învățământ secundar superior cheltuieli 

- Anexa 4.2.5   - cap. 65.10.05 - Învățământ postliceal cheltuieli 

- Anexa 4.2.6   -cap. 65.10.07.04 - Invățământ special cheltuieli 

- Anexa 4.3.  - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere și religie 

Anexa 4.3.1 Cap. 67.10.03.30 -Alte servicii culturale – Venituri- Centrul 

Cultural European Nicolae Bălcescu 

- Anexa 4.3.2  - cap.67.10.03.30 -Alte servicii culturale – Cheltuieli - Centrul 

Cultural European Nicolae Bălcescu 

- Anexa 4.4.  - capitol bugetar 68.10 - Asigurări și asistență socială 

- Anexa 4.4.1   - cap.68.10.12 - Unități de asistență medico-socială – Venituri 

– Centrul Medico-Social Sf. Andrei 

- Anexa 4.4.2 - cap.68.10.12 Unități de asistență medico-socială – 

Cheltuieli– Centrul Medico-Social Sf. Andrei 

 

Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, 

precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4. conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- anexa nr. 5. „Lista de investiții a Sectorului 4 al Municipiului București” 

- anexa nr. 5.1; 5.1 .1 „Lista Direției Generale de Poliție Locală Sector 4” 

- anexa nr. 5.2; 5.2.1: „Lista Direcției Generale de lmpozite și Taxe Locale Sector 4” 

- anexa nr. 5.3; 5.3. 1: „ Lista Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4” , 

- anexa nr. 5.4; 5.4.1: „Lista Centrului Cultural European pt Unesco Nicolae Bălcescu”  

- anexa nr. 5.5: 5.5.1:  „Lista Centrului medico-social Sf. Andrei” 

- anexa nr.5.6: 5.6.1: „Lista Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

4” 
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Art.7. Se aprobă virarea sumei de 5 000 mii lei ce reprezintă vărsaminte din Secțiunea de 

funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare. 

 

Art. 8.  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 ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

  

Nr. 25/12.08.2016 
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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 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea contractarii unei/unor finanțări rambursabile interne  și/sau externe în 

valoare de până Ia 188.648.045,16 lei sau echivalent euro, pentru  refinanțarea  împrumutului 

extern  și/sau intern contractat de Ia Dexia Credit Local (100.575/13.09.2007) și/sau Banca 

Comercială Română (DM 86 I 04.12.2009) 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) și alin (4) lit."b",ale art 45 alin (2), art 47, art 49, art. 63 

alin.(1)  lit c și alin (4) lit c), art. 81, ale art 115 precum și ale art 117 din Legea administrației publice 

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

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(1), lit."f" și "g" și art.61, alin.(1)din Legea 

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

În  conformitate  cu  prevederile  Hotărârii Consiliului General al  Municipiului  București  nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind 

aprobarea bugetului local,  a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de  utilizare a  rezervei 

bugetare și privind aprobarea contului  de încheiere a exercițiului  bugetar și ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, 

cu modificările și  completările  ulterioare, coroborate  cu cele ale capitolului IV din  Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

cele ale Hotărârii Guvemului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare: 

Potrivit prevederilor art.29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 

Ținând seama de prevederile art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;   

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenții, 

Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului București; 

-  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.  P.6.1 / 4459/ 03.08.2016; 

constatând  necesitatea de a optimiza serviciul  datoriei  publice locale și de a asigura resursele 

financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei /unor finanțări rambursabile interne sau 

externe în valoare de până Ia 188.648.045.16 lei sau echivalent euro, cu o perioadă de tragere de 

până Ia 1  an, fără perioada de grație și cu o perioadă de maturitate de până Ia 20 de ani. 

Art.2.  Contractarea  și  garantarea  unei/unor  finanțări  rambursabile   prevăzute  Ia  art.1 se 

face pentru refinanțarea împrumutului extern contractat de Ia Dexia Credit Local  

(100.575/13.09.2007, cu toate modificările și completările ulterioare în vigoare) și/sau a  împrumutului  

intern  contractat  de  Ia Banca  Comercială  Română  (DM  86  I 04.12.2009  cu  toate  modificările  

și  completările  ulterioare  în vigoare). 

Art.3. Se  împuternicește (mandatează)  Primarul  Sectorului  4 al Municipiului București,  să 

negocieze și semneze,  în  numele  și  pe  seama  Sectorului  4  al  Municipiului   București, 

contractul/contractele de împrumut intern și/sau extern, precum și orice alte modificări și completări 

convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror 

semnare poate deveni necesară  în legătură  cu încheierea și punerea  în executare  a 

contractului/contractelor de împrumut intern și/sau extern. 

Art.4. Din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București se asigură integral plata: 

a)  serviciul anual al datoriei publice locale; 

b)  oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

c)      alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1 

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

are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului București următoarele 

date:  

a) hotărârea  Comisiei  de  Autorizare  a  Împrumutorilor  Locale,  precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

b)  valoarea finanțării rambursabile contactate în valuta de contract; 

c)  gradul de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului  București; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile; 

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

f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

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

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art.6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 4 al  Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 4 al  Municipiului 

București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 
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(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului 

României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei 

publice locale.  

(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze în numele și 

pentru Sectorul 4 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a 

împrumutului/împrumuturilor și să semneze în numele Sectorului 4 al Municipiului București toate 

documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor  rambursabile interne și/sau 

externe. 

Art.7.  Cu ducerea Ia  îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 4 al 

Municipiului București, Direcția  Economică, Direcția lnvestiții, Achiziții publice și dezvoltare. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 4 al Municipiului 

București, în termenul prevăzut de lege. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 26/12.08.2016 
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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 desemnarea consilierilor locali ai sectorului 4 ce vor face parte din Colegiul Director  

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, ca membrii titulari și 

supleanți 

 

Consiliul  Local al Sectorului 4 

Luând în considerare Referatul de specialitate nr.270504/27.07.2016, al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, 

Văzând  expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  4  precum și rapoartele  comisiilor  de 

specialitate ale Consiliul Local al Sectorului 4, 

Ținând  seama  de  prevederile  art. 6  din Anexa  1  Ia H.G. nr.  1434/2004, republicată,  cu 

modificările și completările ulterioare, privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, 

În  temeiul dispozițiilor  cuprinse  la art.  46 alin (1) și art. 81 alin (2), lit. n) din  legea nr.  

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

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.  1. Se desemnează  ca  membrii  titulari și supleanți,  în  Colegiul  Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, următorii consilieri locali 

TECUCEANU Marioara                           - membru 

FOMETICI Petre                                       - membru 

ANDRUȘCEAC Antonio                          - membru 

  

IANCU Elena                                   - membru supleant 

GROZAVU Cătălin                          - membru supleant 

 

Art.2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, precum și persoanele nominalizate la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 
 
Nr. 27 /12.08.2016 
  



276 

 

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  reactualizarea Comisiei de Evaluare a  

Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 

înființată prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 16/23.02.2006 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având  în vedere  Referatul  de  specialitate  nr. 266665/27.06.2016 al  Direcției  Generale  de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4: 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând  cont  de  prevederile  art. 85  alin  (4)  lit. e)  din  Legea  nr. 448/2006,  republicată  cu 

modificările  și completările  ulterioare, privind  protecția și promovarea  drepturilor  persoanelor  cu 

handicap coroborate cu art. 8 alin. (1) și (2) din  Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea 

metodologiei   privind  organizarea  și funcționarea   comisiei  de  evaluare  a persoanelor  adulte  cu 

handicap; 

Ținând  seama  de  Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  4  nr. 16/23.02.2006, modificată  prin 

Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  4  nr.  39/20.04.2006, Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  4  

nr.  12/25.02.2010, Hotărârea  Consiliului  Local  Sector  4  nr.  95/30.06.2011 și Hotărârea  

Consiliului  Local  Sector  4  nr.  144/26.09.2013; 

Având în  vedere  adresa  nr. 263478/02.06.2016, transmisă  de  Fundația  Estuar,  prin care  

ne informează  că doamna Mariana Armean, reprezentanta organizațiilor-nonguvemamentale,  

membru în cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, nu mai este 

disponibilă pentru a face parte din comisie, din motive obiective ce țin de lipsa timpului necesar 

acestei activități și totodată  ne anunță că fundația nu poate numi o altă persoană care să facă parte 

din comisie; 

Luând  în  considerare   adresa  nr. 265490/16.06.20I 6  a  Organizației  Suedeze  pentru  

Ajutor Umanitar  Individual,  prin care o desemnează  pe doamna  Săndica Popescu care să aibă 

calitatea de membru și reprezentant  O.N.G.  în cadrul  Comisiei  de Evaluare  a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Sector 4; 

În conformitate  cu prevederile art. 45 alin.(1)  și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞT E: 

Art. 1. Începând  cu data  prezentei, se  reactualizează Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte   cu  Handicap  Sector  4, înființată  prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 16/23.02.2006,  cu 

următoarea componență: 
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- Dr. Laura  Maria  Molea   - Președinte  Comisie   - Medic  Primar Expertiză Medicală a 

capacității de muncă 

-Dr. Mihaela Ulican - Membru Comisie - Medic Primar Medicină de Familie 

-Carmen Mirabela Calotă - Membru Comisie - Asistent social principal 

- Ana Maria Gherasim - Membru Comisie  - Psiholog 

-Săndica Popescu - Membru Comisie  - Reprezentant O.N.G. 

 

 Art.2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4 și,  Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte   cu  Handicap  Sector  4 vor  duce  Ia 

îndeplinire  prevederile  prezentei   hotărâri,  conform competențelor legale. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 28/12.08.2016 
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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 numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale 

unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4; 

Luând în considerare  Referatul  de specialitate nr. 288/05.08.2016, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Ținând cont de prevederile art. 4, alin. (1) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 

4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea educației  naționale, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

Potrivit art.45 alin.(1) și art. 81 alin.(2) lit.„j” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1  Se  aprobă   lista  cu  reprezentanții   Consiliului   Local  Sector  4  în  Consiliile  de 

Administrație ale unităților de învățământ  preuniversitar din sectorul 4, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu data prezentei Hotărârea  Consiliului  Local al sectorului  4 nr. 27/27.09.2012, cu 

modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

Art.3  Prevederile prezentei vor fi aduse Ia îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul  

Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și de toate persoanele 

nominalizate în anexă*, conform competențelor legale. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

Nr. 29/12.08.2016 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 4   

  

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 Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului  

de Organizare și Funcționare ale  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  

Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de  specialitate nr. 271547/05.08.2016 al  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 1434/2004  privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de 

organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 86712015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor 

sociale  precum și a  regulamentelor  cadru  de  organizare și funcționare  a  serviciilor  sociale și 

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

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1) și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 2 Ia prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  Statul de  funcții  al Direcției Generale  de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

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

Art.5. Directorul General al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4 emite dispoziții (conform art. 8 alin. (1) din Anexa 1 Ia H.G. nr. 1434/2004,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare). 

Art.6.  Prin  dispoziția  Directorului  General  al  Direcției  Generale  de Asistență  Socială  și 

Protecția Copilului Sector 4 și cu aprobarea Primarului Sectorului 4, se aprobă  regulamentele de 

organizare și funcționare pentru centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4, în termen de 30 de zile de Ia emiterea prezentei hotărâri. 
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Art.7. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4 vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform  competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 30/12.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 4   

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 Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

 Ținând  seama  de prevederile  Anexei  nr.1  Ia Hotărârea  Consiliului  Local  Sector 4 

nr.7/29.06.2016  privind aprobarea  numărului  maxim de posturi  pe anul 2016 Ia nivelul Sectorului 4, 

potrivit căreia numărul total de posturi aprobat pentru Direcția Generală de Poliție Locală  Sector 4, 

este de 395; 

 Ținând seama de Adresa  nr.14058/28.07.2016 transmisă și înregistrată  în  cadrul  Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici sub nr.39917/28.07.2016 prin care se solicita avizarea structurii 

organizatorice și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 4; 

 Analizând  Nota de fundamentare  nr.14597/05.08.2016  a Direcției Generale de Poliţie Locală 

Sector 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

 Având în vedere prevederile  Legii nr.155/2010 privind înființarea poliției locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.e 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 aprobă Organigrama Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 conform  anexei 

nr.1 

 Art.2   Se aprobă Statul de funcții al Direcției  Generale de Poliție Locală Sector 4 conform 

anexei nr.2. 

 Art.3  Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare  al Direcției Generale de Poliție 

Locală Sector 4 conform anexei nr.3. 

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

 Art.5 Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 stabilește prin decizie 

condițiile  specifice  de ocupare  pentru  funcțiile  vacante  de  Ia nivelul  instituției și poate transforma 

funcțiile vacante în funcții de aceeași categorie, în funcții cu altă denumire sau în funcții de nivel 

inferior sau superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, fără a afecta fondul de salarii. 
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 Art.6  În vederea aplicării procedurilor legale, prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare 

în termen de minim 30 de zile de Ia data obținerii avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

 Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.Sector 4 

nr.105/28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului  de 

Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4. 

 Art.8. Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector4 prin compartimentele 

de specialitate, va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 31/12.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 4   

 

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 criteriilor de selecție și de eliberare din funcție a candidaților pentru 

funcția de administrator public al sectorului 4 al municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 al municipiului București, 

 

 Având în vedere: 

 

-Referatul de Specialitate al Serviciului  Resurse Umane nr. P.4/918/02.08.2016 

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al municipiului București;  

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

-Capitolul  VIII - Administratorul  public art. 112 și art. 113 din Legea nr.215/2001  privind 

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

-Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului  - cadru  privind  

stabilirea principiilor  generale  de  ocupare  a unui  post  vacant sau  temporar  vacant 

corespunzător  funcțiilor contractuale  și a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  

profesionale  imediat  superioare  a personalului  contractual   din  sectorul   bugetar  plătit  din  

fondurile   publice,  cu  modificările și completările ulterioare; 

-Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și 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  criteriile  de selecție și de  eliberare  din funcție  a candidaților  pentru funcția 

de administrator public al sectorului 4 al municipiului București, conform anexei nr. 1. 

 Art.2 Se aprobă contractul - cadru de management pentru administratorul public al sectorului 4 

al municipiului București, conform anexei nr. 2. 

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

 Art.4 Numirea în funcție a administratorului  public se face prin dispoziție a Primarului 

Sectorului 4 al municipiului București. 

 Art.5   Primarul Sectorului  4,   Secretarul  Sectorului  4 și Serviciul  Resurse  Umane, vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către 

Serviciul Tehnic, Consiliul Local și Documente Electorale, conform competențelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 32/12.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 4   

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 stabilirea cotei de carburanți pentru vehiculele și autoutilitarele aflate în dotarea 

parcului  auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în  vedere  Referatul  de  specialitate  nr  271506/05.08.2016  al  Direcției  Generale  de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv: 

 -Raportul Comisiei pentru  activități economico-financiare,  buget și finanțe, 

 -Raportul  Comisiei  pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, 

muncă, sănătate și familie, 

 -Raportul  Comisiei juridice, de disciplină, apărarea  ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ținând cont de prevederile H.G. 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; 

 Ținând cont de prevederilor art. II alin. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvemului nr.55/2010 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate  cu prevederile art. 45 alin.(1)  și art. 81 alin. 4 din Legea 215/2001  privind 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.   Începând  cu   data  prezentei,   se  aprobă   un  consum   lunar  de  carburant  de   125 

litri/autoturism și 180 litri/autoutilitară pentru autoturismele și autoutilitarele aflate în dotarea parcului 

auto al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. 

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziții contrare. 

 Art.3. Primarul Sectorului 4, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, vor aduce Ia îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr.33/12.08.2016 
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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 stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a  

metodologiei de aprobare a ajutoarelor de urgență sub forma de tichete sociale,  

cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;  

 Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul  de  specialitate  nr. 271526 /05.08.2016  al  Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

 În baza reglementărilor cuprinse in: 

-art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art. 1 alin. 1 din H.G. nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară 

garantat în plată; 

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

completările ulterioare; 

-H.G. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale; 

-Legea nr. 292/2011-Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare; 

-O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea  nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările 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 procedura de întocmire a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență sub 

formă de tichete sociale, familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite cu ocazia 

Sfintelor Sărbatori de Crăciun, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2.Se aprobă metodologia de aprobare a ajutoarelor de urgență sub forma de tichete 

sociale, familiilor sau persoanelor singure aflate în situații  deosebite, cu ocazia Sfintelor Sărbători de 

Craciun - Nașterea Dornnului, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Ajutoarele de urgență stabilite prin prezenta hotărâre se vor acorda în limita fondurilor 

aprobate și alocate acestei destinații iar distribuirea acestora se va face după desfășurarea 

scrutinului privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților; 

 Art.4. Anexele 1* - 5* fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 5. Primarul Sectorului 4 București, serviciile de specialitate împreună cu Direcția Generală 

de Asistență  Socială  și Protecția Copilului  Sector 4 vor duce  la îndeplinire  prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 34/12.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 4   

 

  

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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Consolidare, extindere, 

recompartimentare și supraetajare locuință existentă, pe terenul proprietate particulară în 

suprafață de 203,00 mp, aparținând lui ORZOI ADRIAN, situat în Str. Împăratul Traian nr. 38, 

Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționeaza în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În  temeiul  Legii  nr. 350/2001  privind  amenajarea  teritoriului și urbanismul, cu  modificările  

și completările ulterioare, 

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat  prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită 

succesiv  prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324I2010, nr. 241/2011, nr. 

232/2012 și nr. 224/2015 (pentru prelungirea valabilitatii P.U.G.-ului); 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. "e" și  ale art. 81, alin.(2), lit."i" 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 aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru Consolidare, extindere, 

recompartimentare  și supraetajare locuință existentă, piscina acoperită, anexă și împrejmuire teren, 

pe un teren situat în Str. Împăratul Traian nr. 38, Sector 4. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară  a lui 

ORZOI ADRIAN, în suprafață de 203,00 mp. 
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 Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de 

construire.  

Art.4.(1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani. 

 (2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 35/12.08.2016 
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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 aprobarea "Regulamentului de repartizare, închiriere și administrare a  

locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al  

Municipiului București", a "Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele  

sociale", precum și pentru desemnarea ,,Comisiei de analiză a cererilor  și de repartizare 

 a Iocuințelor" 

 

Consiliul Local Sector 4,  

 Având în vedere: 

 Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu Locativ nr.P.13.2/665 /05.08.2016;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;  

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ținând cont de prevederile art.43 din Legea Iocuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, art.21 alin.(1) și art.30 din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Conform art.2 alin.(1) din OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale 

destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor 

proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate  cu art.45 alin.(1),  art.81 alin.(2) lit.n) și art. 81 alin. (4)  din Legea nr.215/2001, 

republicată, privind administrația publică Iocală,cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1- Se aprobă "Regulamentul de  repartizare, închiriere și administrare a locuințelor 

sociale și a  locuințelor din fondul locativ de stat  aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 

al Municipiului București" conform Anexei nr. 1. 

 Art.2 - Se aprobă "Criterile  pentru stabilirea ordinii de prioritate  în soluționarea cererilor 

de locuințe sociale sau din fondul locativ  de stat" conform Anexei nr.2. 

 Art.3 - Se aprobă "Criteriile de ierarhizare  în repartizarea  locuințelor sociale" conform  

Anexei nr.3. 

 Art.4 - Se aprobă "Criteriile de ierarhizare  în repartizarea locuințelor sociale - evacuați''  

conform Anexei nr.4. 

 Art.5 - Se desenmează 5 consilieri locali care fac parte din  ,,Comisa  de analiză a cererilor și 

de repartizare a locuințelor" conform Anexei nr.5. 
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 Art.5-  Începând cu data prezentei se abrogă HCL  nr.112/2009 și HCL nr.21/30.12.2012. 

 Art.6 - Anexele nr.1*. nr.2.* nr.3*. nr.4* și Anexa nr.5* fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.7 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4,  Serviciul Spațiu Locativ  din cadrul 

Direcției Administrative, Patrimoniu și Logistică, persoanele desemnate și Serviciul Tehnic  Consiliu 

Local și Documente -  Electorale, vor duce  Ia îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 36/12.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secțiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 4   

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  stabilirea sediului  social al S.C.Amenajarea Domeniului  Public și Privat  4 S.A.  

în  Șos. Berceni nr. 38A, sector  4, București 
 

Consiliul Local al Sectorului 4;  

Având în vedere: 

• Referatul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 1330/11.08.2016; 

• Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

• Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; 

• Adresa S.C.ADPP 4 SA nr.7001/11.08.2016; 

• H.C.L. Sector 4 nr. 22/30.08.2012 privind revenirea clădirilor și terenurilor ce se află în folosință 

gratuită a S.C.Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A. în administrarea Consiliului Local 

sector 4; 

• Legea nr. 31/1990- a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin.1 și art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Cu data prezentei, se stabilește sediul social al S.C. Amenajarea Domeniului Public și 

Privat 4 S.A., societate cu capital 100%  al Consiliul  Local al Sectorului 4 Bucureşti, în Șos. Berceni 

nr. 38 A, sector 4 București, pe o perioadă de 5 ani. 
 

 Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Administrativă Patrimoniu și 

Logistică, Direcția Economică  și S.C. A.D.P.P. 4 SA, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri conform competențelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 12.08.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 37/12.08.2016 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Pană Traian în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 152 

Data:25.08.2016 
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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 a exerciţiului bugetar pe trimestrul 2 

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 nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45, alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 2 al anului 2016, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  2 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 2 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.153 

Data:25.08.2016 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro ,  Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

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 rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice şi Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

 Conform adresei nr. 60750/08.07.2016 s-a aprobat Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

modificarea retrimestrializării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata salariilor 

profesorilor din învăţământul preuniversitar; 

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

administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2016 în sumă de 944.387 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 936.414 

mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016,  în sumă de 115.358 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 115.358 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 294 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 

III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.154 

Data:25.08.2016 

 

*Anexele pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6.  

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 criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice necesare  

numirii/eliberării în/din funcţie a administratorului public la Primăria Sectorului 6 

 

 Având în vedere Nota de fundamentare a Serviciului Managementul Resurselor Umane, 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

127/26.08.2008 de aprobare a Organigramei, a Statului de Funcţii şi de înfiinţare a postului de 

administrator public în cadrul Primăriei Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza prevederilor art. 112 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și 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 criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice, în baza cărora se va face 

numirea/eliberarea  în/din funcţie a administratorului public la nivelul Primăriei Sectorului 6, prevăzute 

în Anexa nr. I, care face parte integrantă din prezenta horărâre. 

 Art. 2. Administratorul public va fi numit pe o perioadă nedeterminată şi va îndeplini atribuţii de 

coordonare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, ale Administraţiei 

Pieţelor Sector 6, ale Direcţiei Generale Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6, va exercita activitatea de management a Proiectelor finanţate din împrumuturi 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul aparatului propriu al Primarului Sectorului 6, precum şi 

coordonarea activităţii compartimentelor de specialitate din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 6 care vor derula operaţiuni cu fonduri provenite din finanţări 

externe şi interne, corespunzător fişei postului şi a contractului de management încheiat în acest 
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sens cu Primarul Sectorului 6, prevăzute în Anexa nr. II şi nr. III, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă fişa postului a administratorului public al Primăriei Sectorului 6 prevăzută în 

Anexa nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Modelul Cadru al Contractului de Management prevăzut în Anexa nr. III, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 16/31.07.2012 privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor necesare numirii/eliberării 

din funcţie a administratorului public la Primăria   Sectorului 6 şi a atribuţiilor acestuia. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administratorul Public, Direcţia Economică, Serviciul 

Managementul Resurselor Umane şi celelalte instituţii şi servicii implicate, 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr.155 

 Data:25.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6,  

de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a imobilului în suprafaţă 

de 5941 m.p., situat în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, 

în vederea construirii de locuinţe 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef, precum şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 al Consiliului Local Sector 6;  

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică - cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi H.C.G.M.B. nr. 277/31.10.2013 privind 

reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 

Bucureşti;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi al art. 81 alin. (2) lit. f) 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 solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului în suprafaţă de 5941 m.p., situat în Bucureşti, str. 

Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, în vederea construirii de locuinţe, imobil identificat conform 

planurilor anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect-Şef – Direcţia Tehnică – 

Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.156 

Data:25.08.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

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 prelungirea contractelor de finanțare pentru proiectele „Modernizare arhitecturală 

şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 21685 și „Asigurarea 

siguranţei publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti” 

cod SMIS 7811 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Investiţii; 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării 

proiectelor „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, București” 

şi „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi 

prevenirea criminalităţii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 132/17.06.2010 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.02.2010; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 76/31.05.2011 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor „Modernizarea 

arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi „Achiziţionarea şi 

instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/28.06.2011 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor „Modernizarea 

arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi „Achiziţionarea şi 

instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării 

proiectului “Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, 

Militari) din Sectorul 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 101/28.06.2011 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Modernizare urbanistică 

complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti”; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 105/14.07.2011 privind modificarea H.C.L. Sector 6 

nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Modernizare urbanistică complexă şi 

asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti”; 
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-  prevederile contractului de finanțare nr. 2210/01.09.2011 privind proiectul “Modernizare 

arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei”, cod SMIS 21685; 

- prevederile contractului de finanțare nr. 3078/18.05.2012 privind proiectul “Modernizare urbanistică 

complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din     Sectorul 6, Bucureşti”, cod 

SMIS 7811; 

- Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Regional, privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de 

finanţare la proiectele care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii 

integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia;  

- Instrucţiunea nr. 146/17.06.2016 emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Regional, pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de 

finanţare la proiectele care nu se finalizează în perioada acordată, urmare aplicării Instrucţiunii 

A.M.P.O.R. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în 

vederea asigurării funcţionalităţii acestora;  

- Hotărârea Guvernului nr. 678 din 19 august 2015 privind închiderea programelor operaţionale 

finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, actualizată; 

- prevederile art. 42 alin (1) și (2) si ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și al art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare aferent proiectului “Modernizare 

arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 21685 finanțat 

prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere” - Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” - Sub-

domeniul: Centre urbane până la data de 31.12.2017. 

 Art. 2. Se aprobă finanţarea de la bugetul local al sectorului 6 a sumei de 12.658.805,79 lei 

necesară finalizării obiectivului de investiţie “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a Parcului 

Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 

proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. Valoarea necesară finalizării proiectului va 

fi defalcată în bugetul local al sectorului 6 pe anii 2016 şi 2017 în funcţie de graficele de execuţie 

convenite cu operatorii economici pentru fiecare categorie de lucrări/servicii. 

 Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare aferent proiectului “Asigurarea siguranţei 

publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti”, cod SMIS 7811 finanţat prin Programul 

Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
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creştere” - Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” - Sub-domeniul: 

Centre urbane până la data de 30.09.2016. 

 Art. 4. Se aprobă finanţarea de la bugetul local al sectorului 6 pe anul 2016 a sumei de 

3.723.541,40 lei, necesară finalizării obiectivului de investiţie “Asigurarea siguranţei publice Drumul 

Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti”, cod SMIS 7811 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi 

indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.  

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compeţentelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.157 

Data:25.08.2016 
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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 criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor 

de locuinţe incluse în Programul local multianual de reabilitare termică 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local   Sector 6; 

 În conformitate cu: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 163/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizat; 

- Art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum 

acesta a fost introdus prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe; 

- Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

- Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi ale 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. Pot fi incluse în programul local multianual de reabilitare termică imobilele care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a. Toate asociaţiile de proprietari din imobilul care se doreşte a fi inclus în program au depus 

solicitarea de înscriere în programul de reabilitare termică însoţită de documentaţia aferentă; 
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b. Toate asociaţiile de proprietari din imobilul care se doreşte a fi inclus în program au semnat 

contractul de mandat, respectiv și-au exprimat acordul privind valoarea lucrărilor de intervenție și a 

cotei-părți ce revin acestora; 

c. Imobilul care se doreşte a fi inclus în program este construit după un proiect elaborat până în 

anul 1990, nu necesită consolidare și nu este clasat sau în curs de clasare ca monument istoric, nu 

este amplasat în centre istorice, în zonele de protecție a monumentelor și/sau în zonele construite 

protejate, nu este încadrat în clasa I de risc seismic în urma expertizei tehnice; 

 Art. 2.  În vederea stabilirii ordinii de prioritate a imobilelor pentru implementarea Programului 

local multianual de reabilitare termică, se vor aplica următoarele criterii tehnice: 

a) Nivelul de performanţă energetică, începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din 

punct de vedere energetic – conform prevederilor art. 22 alin. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 18/2009 astfel 

cum acest articol a fost introdus prin O.U.G. nr. 63/2012; 

b) Numărul de apartamente, începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de 

apartamente - conform prevederilor art. 22 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 18/2009 cum acest articol a 

fost introdus prin O.U.G. nr. 63/2012; 

c) Anul construirii, începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare - conform 

prevederilor art. 22 alin. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 18/2009 cum acest articol a fost introdus prin O.U.G. 

nr.  63/2012; 

 Art. 3. În cazul în care, în urma închiderii unor sesiuni de înscrieri ale asociaţiilor de proprietari 

şi aplicării criteriilor tehnice menţionate în Art. 2 de mai sus, fondurile bugetare disponibile sunt 

insuficiente pentru demararea simultană a lucrărilor de reabilitare termică pentru toate imobilele 

eligibile în prioritate, se va aplica următorul criteriu organizatoric suplimentar: 

- data înscrierii în sesiune a asociaţiei de proprietari în Programul local multianual de reabilitare 

termică – în baza analizei efectuate la nivelul Primăriei Sectorului 6; 

 Art. 4. Pentru întocmirea documentaţiei tehnico economice, ocazie cu care va fi realizată şi 

expertiza tehnică şi/sau auditul energetic, se va ţine cont de criteriile de la Art. 2. După aprobarea 

indicatorilor tehnico economici se va întocmi ordinea de prioritate a imobilelor incluse în program 

ţinând cont de toate criteriile tehnice şi organizatorice prevăzute la Art. 2 și la Art. 3. 

 Art. 5 Criteriile prevăzute în articolele 2 şi 3 din prezenta hotărâre nu sunt aplicabile imobilelor 

pentru care, până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 63/2012: 

a) au fost publicate anunţurile de achiziţie publică de servicii pentru contractarea proiectării, 

respectiv pentru executarea lucrărilor de intervenţie, după caz, sau;  

b) au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare procedurile de atribuire pentru elaborarea 

documentaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau; 

c) au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de execuţie, respectiv au fost alocate 

fonduri de la bugetul de stat, sau; 
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d) a fost emis Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru includerea 

în programul naţional. 

 Art 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compeţentelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunostinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.158 

Data:25.08.2016 

 

  



309 

 

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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea 

locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale 

şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii privind 

locuinţele nr. 114/1996, republicată, modificată şi completată, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999 

privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată şi 

completată, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

privind locuinţele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la 

repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, 

aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017, după cum urmează:  

 (2) Criteriile şi condiţiile, menţionate mai sus, sunt prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2, ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 105/2015. 

 Art. 2. Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de 

locuinţe, în baza Legii nr. 114/1996 se regăseşte în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.159 

Data:25.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

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 condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea 

de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, 

aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de 

locuințe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari, modificată şi completată prin Legea nr. 84/2008 şi Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2008; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă condiţiile şi criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii 

de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017. 

 (2) Criteriile şi condiţiile, menţionate mai sus, sunt prevăzute de Anexele nr. 1 şi nr. 2, ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) La intrarea în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

104/2015. 

 Art. 2. Lista cuprinzând documentele necesare completării dosarelor pentru atribuirea de 

locuinţe, în baza O.U.G. nr. 74/2007, se regăseşte în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.160 

Data:25.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

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 

de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare 

stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 14 din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.(1) Se aprobă propunerea privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare 

stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe. 

  (2) Criteriile şi condiţiile menţionate în alineatul precedent sunt prevăzute de Anexa nr. 1 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă, precum şi cele ce 

vor sta la baza evaluării conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt prevăzute în 

Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (4) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârile Consiliului Local Sector 6 

nr. 181/2006 şi nr. 148/2008. 

 Art. 2. Repartizarea locuinţelor se va face urmărindu-se respectarea exigenţelor minimale în 

asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, conform dispoziţiilor conţinute de Anexa   nr. 1 din 

Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare. 
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 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.161 

Data:25.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

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 

de aprobare a procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului 

de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale   art. 15 

alin. (18) – (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă procedura şi condiţiile de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii: 

 a) Cererile şi documentele doveditoare ce implică schimbul a două unităţi locative cu structuri 

diferite şi/sau aflate în ansambluri de locuinţe diferite, precum şi cele care implică schimbul cu o 

unitate locativă devenită vacantă pe parcursul exploatării se depun la Primăria Sectorului 6, urmând 

ca, după ce vor fi analizate de Comisia Socială, să fie supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 

6. 

 b) Cererile şi documentele doveditoare care implică schimbul a două unităţi locative cu aceeaşi 

structură, situate în acelaşi ansamblu de locuinţe, se depun la Direcţia de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6 şi vor fi transmise spre aprobare ConsiliuluI Local al Sectorului 6 fără a mai fi 

necesară analizarea lor prealabilă de către Comisia Socială de analiză a cererilor de locuinţă şi 

repartizare a locuinţelor; 
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 (2) Condiţiile de efectuare a schimbului şi actele ce vor însoţi cererea privind schimbul de 

locuinţe sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2, ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă, 

Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.162 

Data:25.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile 

pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, 

particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6 şi H.C.L. Sector 6 nr. 141 din data de 24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor locali Sector 6; 

 Ţinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere art. 11 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității 

educației, Legea nr. 87/2006 pentru aporbarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calității educației, Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în comisiile de evaluare și 

asigurare a calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, respectiv în 

unitățile particulare și confesionale din Sectorul 6, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 ce vor 

constitui parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

146 din data de 26.11.2015 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat și particular din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.163 

Data:25.08.2016 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6.  

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 unităților de învățământ particulare și confesionale acreditate de pe raza Sectorului 

6 care beneficiază de finanțarea de bază din sumele defalcate din T.V.A. pe anul 2016 prin bugetul 

Consiliului Local Sector 6 și a  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 

 

 Ținând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;  

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

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

ulterioare și a 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, a adresei Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 4104 din data de 11.05.2016 înregistrată 

la registratura Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 10899 din data de 11.05.2016, a 

adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 10899 din data de 12.05.2016 

înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 4572 din data de 25.05.2016;  

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă unitățile de învățământ particulare și confesionale acreditate de pe raza 

Sectorului 6 care beneficiază de finanțarea de bază din sumele defalcate din T.V.A. pe anul 2016 prin 

bugetul Consiliului Local Sector 6 respectiv: 
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Grădinița ,,Albă ca Zăpada”; 

Grădinița ,,Degețica”; 

Grădinița ,,Happy Planet Kids”; 

Grădinița ,,Smiley Kindergarden”; 

Grădinița ,,Planeta Copiilor”; 

Grădinița ,,Nicholas Kindergarden”; 

Liceul Teoretic ,,Phoenix”; 

Colegiul UCECOM ,,Spiru Haret”; 

Complexul Școlar Cronos; 

Școala Primară ,,Planeta Copiilor” conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. 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. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6 şi 

Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.164 

Data:25.08.2016 

 

 

 

*Anexele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

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 şcolar 2016 – 2017 din bugetul local 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” 

desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate întocmit de conducerea Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei  naţionale, cu modificările 

şi completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 

5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoală după şcoală”; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. (6), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) 

lit. d), j) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul şcolar 2016-2017 din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către 

Administraţia Şcolilor Sector 6. 

 Art. 2. Consiliul Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura plata resursei 

umane implicate în proiectul “Şcoală după şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite 

sunt prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 

5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului “Şcoală după şcoală”. Suma maximă 

alocată nu poate depăşi în lunile de desfăşurare a programului, 5% din fondul de salarii al fiecărei 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicată în program.  

 Art. 3. (1) Administraţia Şcolilor Sector 6 va asigura masa pentru maxim 5000 de elevi din 

învăţământul primar şi secundar (inferior şi superior) din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 6 după cum urmează: 

 (2) Administraţia Şcolilor Sector 6 prin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6 dotate conform legislaţiei în vigoare va asigura masa pentru un număr de 5000 de elevi 

în limita sumei de  10.620.000 lei, cheltuieli necesare funcţionării programului “Şcoală după şcoală”. 
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 Art. 4. Toate unităţile de învătământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta 

lunar Administraţiei Şcolilor Sector 6 până la sfârşitul lunii respective situaţia ştatelor de plată (detaliat 

nume şi prenume şi suma alocată) aferentă activităţii personalului cuprins în programul “Şcoală după 

şcoală’’. 

 Art. 5. Plăţile efective ale ştatelor de plată de la articolul mai sus menţionat se vor face în luna 

următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.165 

Data:25.08.2016 
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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 – “Strada Albiţei nr. 1G”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 1.037 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 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 Albiţei nr. 1G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12929/2/20 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Albiţei nr. 1G”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.037 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.166 

Data:25.08.2016   
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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 Dâmboviţei nr. 14”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 480,05 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 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 Dâmboviţei nr. 14”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 3970/1/1 

din 15.02.2016 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 Dâmboviţei nr. 14”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480,05 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.167 

Data:25.08.2016 
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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 – “Strada Dezrobirii nr. 144”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 783 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 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 Dezrobirii nr. 144”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

51107/1/4 din 15.02.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 144”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 783 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.168 

Data:25.08.2016  

 



328 

 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Fântâna Domnească nr. 7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren 

în suprafaţă de 500 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 – 

“Drumul Fântâna Domnească nr. 7”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 8998/2/5 

din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Fântâna Domnească nr. 7”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren în suprafaţă de 500 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.169 

Data:25.08.2016 
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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 – “Drumul Fântâna Domnească nr. 9”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren în suprafaţă 

de 588 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 – 

“Drumul Fântâna Domnească nr. 7”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 8999/2/5 

din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Fântâna Domnească nr. 9”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren în suprafaţă de 588 

mp., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 170 

Data:25.08.2016 
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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 modificator – “Calea Giuleşti nr. 418K”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 443,83 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 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 

modificator – “Calea Giuleşti nr. 418K”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28925/6/7 din 25.08.2014 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu modificator – “Calea Giuleşti nr. 418K”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţăde 443,83 mp., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 



333 

 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.171 

Data:25.08.2016   
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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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 8.629 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 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 – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13160/2/15 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 8.629 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.172 

Data:25.08.2016  
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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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de prestări servicii pe un teren în suprafaţă totală de  

15.539 m.p. – suprafaţă teren închiriat de 270 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 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 – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22458/11/4 din 15.06.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de prestări servicii pe un teren în suprafaţă totală de 15.539 m.p. – 

suprafaţă teren închiriat de 270 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.173 

Data:25.08.2016   
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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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 34.841 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 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 – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6185/1/9 

din 15.02.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 34.841 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.174 

Data:25.08.2016 
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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 – “Strada Preciziei nr. 12A”, Sector 6, 

pentru construire centrală termică, cuvă transformator, zid de protecţie, platformă industrială,  

panouri comandă pompe şi punct de conexiune ENEL şi, în subteran, trei puţuri, un separator 

şi un rezervor apă pe un teren în suprafaţă de 9.746 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 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 Preciziei nr. 12A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15316/3/7 din 25.04.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 12A”, Sector 6, pentru 

construire centrală termică, cuvă transformator, zid de protecţie, platformă industrială, panouri 

comandă pompe şi punct de conexiune ENEL şi, în subteran, trei puţuri, un separator şi un rezervor 

apă pe un teren în suprafaţă de 9.746 m.p., proprietate privată persoană juridică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.175 

Data:25.08.2016 
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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 – “Strada Răsadniţei nr. 121A”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă şi construire imobile cu funcţiunea de 

locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 1.829 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 Răsadniţei nr. 121A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14500/3/2 din 25.04.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 121A”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare construcţie existentă şi construire imobile cu funcţiunea de locuinţe 

individuale pe un teren în suprafaţă de 1.829 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.176 

Data:25.08.2016 
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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 – “Strada Răzoare nr. 5”, Sector 6, pentru  

construire imobil cu funcţiunea de complex sportiv pe un teren în suprafaţă de 26.921 m.p. –  

teren aferent investiţiei în suprafaţă de 6.320 m.p., proprietatea Statului Român 

 

 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 Răzoare nr. 5”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

14355/3/4 din 25.04.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Răzoare nr. 5”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de complex sportiv pe un teren în suprafaţă de 26.921 m.p. – teren 

aferent investiţiei în suprafaţă de 6.320 m.p., proprietatea Statului Român. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr:177 

Data:25.08.2016 
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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 – “Bulevardul Timişoara nr. 101G”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 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 – 

“Bulevardul Timişoara nr. 101G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46438/6/8 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 – “Bulevardul Timişoara nr. 101G”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.178 

Data:25.08.2016 
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HOTĂRÂRE 

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Tănăsuică Ion 

 

 Luând în considerare demisia domnului Tănăsuică Ion, începând cu data de 15.07.2016, 

înregistrată la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local sub nr. 465/15.07.2016;  

 Ţinând cont de Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), litera e) 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 ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 6 al domnului Tănăsuică Ion prin demisie. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Tănăsuică Ion. 

 Art. 3. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.179 

Data:25.08.2016 
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HOTĂRÂRE 

privind validarea domnului Gheorghe Ciontu în funcţia de consilier local 

 

 Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea 

mandatului de consilier local al domnului Tănăsuică Ion din cadrul Consiliului Local Sector 6 şi se 

declară vacant locul de consilier local al acestuia, precum şi de procesul - verbal al Comisiei de 

validare a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare opţiunea domnului Gheorghe Ciontu şi confirmarea calităţii acestuia de 

membru al Partidului Social Democrat, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată 

sub nr. 527/04.08.2016; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali; 

 În temeiul art. 31 alin. (3) şi (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Gheorghe Ciontu candidat pe lista 

Alianţei Electorale P.S.D.+U.N.P.R. la alegerile locale din iunie 2016, pe locul rămas vacant, ca 

urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Tănăsuică Ion. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.180 

Data:25.08.2016 
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HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

  Ţinând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Anexa 1 Secţiunea 3 - privind 

Comisiile de specialitate din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale; 

 Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Ciontu;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. (1) Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind 

numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se 

înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.181 

Data:25.08.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6.  
 

  

http://www.pmb.ro/
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