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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1763 din 12.XII.2016 

 

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

11929/1/08.12.2016; 

În temeiul art. 57, alin. (2), art. 61, art. 63,  art. 64, art. 65 și art. 68 alin.(1) din Legea  nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

  

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se deleagă atribuțiile Primarului General privind aprobarea 

solicitărilor pentru desfășurarea de activități de publicitate constând în distribuirea de flyere în scopul 

promovării unor produse/servicii precum și alte asemenea activități de publicitate pe raza 

administrativ teritorială a municipiului București doamnei Tomnița - Michaela FLORESCU – 

Viceprimar. 

  

 Art. 2. Documentația va fi întocmită și asumată de către Serviciul Publicitate Stradală din cadrul 

Direcției Urbanism. 

  

 Art.3 Doamna  Tomnița - Michaela  FLORESCU 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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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1764 din 12.XII.2016 

 

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

11928/1/08.12.2016; 

În temeiul art. 57, alin. (2), art. 61, art. 63 art. 64, art. 65 și art. 68 alin.(1) din Legea  nr. 215/2001 

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

  

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se deleagă atribuțiile Primarului General privind aprobarea 

solicitărilor pentru realizarea unor filmări/ședințe foto pe raza administrativ teritorială a municipiului 

București, domnului Aurelian BĂDULESCU – Viceprimar. 

  

 Art. 2. Documentația va fi întocmită și asumată de către Serviciul Cultură din cadrul Direcției 

Cultură, Sport, Turism. 

  

 Art.3 Domnul Aurelian BĂDULESCU 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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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIE  

Nr. 1769 din 13.XII.2016 
 

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

Cultură, Sport, Turism nr. 3939/07.09.2016; 

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

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

Ordinului Ministerului Culturii nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

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

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

al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, 

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

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

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 
 

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

Municipiului București Teatrul Ion Creangă, în vederea organizării și desfășurării concursului de 

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

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

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

secțiunea Anunțuri) și a Teatrului Ion Creangă, (www.teatrulioncreanga.ro), precum și prin afișare la 

sediile instituțiilor. 

 Art.3 Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare şi lnvestiții - Direcția Cultură, 

Sport, Turism, Direcția Managementul Resurselor Umane și   Teatrul Ion Creangă vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL 

 

GABRIELA FIREA 

 

 AVIZAT, 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 GEORGIANA ZAMFIR 

 

 

 

 

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

General   

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

Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1770 din 13.XII.2016 
 

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

Cultură,  Sport, Turism nr. 3940/07.09.2016; 

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

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

Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

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

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

modeluluicadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de 

management, 

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

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

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
  

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

Municipiului București Teatrul Evreiesc de Stat, în vederea organizării și desfășurării concursului de 

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

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

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

secțiunea Anunțuri) și a Teatrului Evreiesc de Stat, (http://teatrul-evreiesc.com.ro/), precum și prin 

afișare la sediile instituțiilor.  

 Art.3  Direcția Administrație Publică, Direcția Generală Dezvoltare şi lnvestiții - Direcția Cultură, 

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

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL 

 

GABRIELA FIREA 

 

 AVIZAT 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 GEORGIANA ZAMFIR 

 

 

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

General  

http://www.pmb.ro/
http://teatrul-evreiesc.com.ro/),
http://www.pmb.ro/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1804 din 16.XII.2016 

 

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

12199/1/16.12.2016; 

În temeiul art. 57, alin. (2), art. 61, art. 63 art. 64, art. 65 și art. 68 alin. (1) din Legea  nr. 215/2001 

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

  

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se deleagă domnul Aurelian BĂDULESCU – Viceprimar, să 

reprezinte Primarul General în Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la 

nivelul municipiului București, comisie constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 

republicată și actualizată. 

  

 Art. 2. Domnul Aurelian BĂDULESCU va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL 

 

Gabriela FIREA 

 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 GEORGIANA ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1826 din 21.XII.2016 

 

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

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

pentru trimestrul I 2017 
 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr. 20309/12.12.2016; 
 

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

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

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

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

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

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

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2017 se va indexa cu 

0,39% faţă de cel aferent trimestrului IV 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 
  

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

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

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

indexare aferent trimestrului I 2017. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1826 DIN 21.12.2016 A PRIMARULUI GENERAL  

PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT  

ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL I 

 

  

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

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

al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2017 este de 0,39% faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul IV 2016 potrivit următorului calcul : 

 

   -procente-  

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Septembrie – 2016 față 

de August - 2016 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna  

Octombrie -2016 față  

de Septembrie - 2016 

 

Indicele preţurilor de 

consum pentru luna 

Noiembrie – 2016 față  

de Octombrie - 2016 

 

1. 99,89 

 

100,43 100,07 

 

  

  

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

 

 99,89%x100,43x100,07%=100,39% – 100% =0,39% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1832 din 22.12.2016 

 

Văzând Nota nr. 29747 a Direcției Juridic; 
 

În  temeiul art. 68  alin.1   din Legea  nr. 215/2001  privind  administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 

DISPUNE 

 

 Art. 1   Începând cu data de 28.12.2016, se stabilește sediul aparatulul Primarului General și al 

membrilor Consiliului General al Municipiulul București în B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5. 

 

 Art. 2 Dispoziția Primarului General nr. 342/18.03.2010 își încetează aplicabilitatea. 

 

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

București, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 
 

PRIMAR GENERAL, 

GABRIELA FIREA 

  

  

 Secretar General al Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 

  

  

AVIZAT,   

DIRECȚIA JURIDIC   

   

DIRECTOR EXECUTIV   

Adrian IORDACHE   
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 1856 din 30.12.2016 

 

privind interzicerea accesului și circulației  

autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5t  

pe anumite străzi din municipiul București, 

 în perioada organizării Revelionului 2017 de către municipiul București 

 

 Având în vedere referatul Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice - Direcția de 

Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr.19187 din 28.12.2016 și avizul Comisiei Tehnice 

de Circulație a Municipiului București nr.19186 din 28.12.2016; 

 

 În temeiul art.63(5) lit.a și al art.68(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată; 

 

 În baza art. 30(4) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

DISPUNE 

 

 Art.1. În perioada 31.12.2016, ora 12:00 - 01.01.2017, ora 02:30, se interzic accesul și 

circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5t pe următoarele străzi: 

 

- Calea Victoriei, între piața Victoriei și strada lon Câmpineanu 

  

- Strada  George  Enescu,  între  bd. G-ral. Gh. Magheru și strada  Nicolae        

Golescu 

  

- strada Nicolae Golescu,  între strada George Enescu și Calea Victoriei 

  

- strada  Știrbei Vodă, între strada lon Câmpineanu și Calea Victoriei 

  

- strada Dem.I.Dobrescu 

  

- strada Academiei,  între strada lon Câmpineanu și strada Dem.I.Dobrescu 
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 Art. 2. Direcția de Administrație Publică, Direcția Generală de Poliție Locală și Control General 

și Administrația  Străzilor  vor aduce  Ia  îndeplinire  prevederile  prezentei dispoziții. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 

 

 

 

AVIZAT, 

 

DIRECȚIA JURIDIC 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

Adrian IORDACHE 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al Municipiului București al doamnei Dragne Ileana Daniela 

 

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat, înregistrată Ia Primăria Municipiului 

București cu nr. 1474107/21.12.2016, Ia Cabinet Secretar General cu nr. 5912/6/21.12.2016 și Ia 

Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 5863/21.12.2016, prin care se propune doamna Dragne 

Ileana Daniela pentru funcția de consilier; 

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

București; 

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

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București al doamnei Dragne Ileana Daniela, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului 

domnului Vîrză Mihăiță. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 390 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al Municipiului București al domnului Mălureanu Liviu 

 

Având în vedere  adresa Uniunii Salvați Bucureștiul, înregistrată Ia  Cabinet Secretar General 

cu nr. 4526/6/20.09.2016 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 4328/20.09.2016, prin 

care se propune domnul Mălureanu Liviu pentru funcția de consilier; 

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

București; 

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

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art.  32  din Legea  nr. 215/2001 privind  administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București al domnului Mălureanu Liviu, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului 

Dobrev Dumitru. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 391 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nicușor Dan Daniel și  

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului  

București 

 

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

Municipiului București; 

Având în vedere  demisia domnului Nicușor Dan Daniel, înregistrată Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 5896/6/19.12.2016 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 

5832/19.12.2016,  

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

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

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: 

 

Articol unic - Se ia act de încetarea  mandatul de consilier al domnului Nicușor Dan Daniel, ca 

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

Municipiului București  

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 392 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al doamnei Cristina – Mădălina Prună și  

vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului  

București 

 

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

Municipiului București; 

Având în vedere  demisia doamnei Cristina – Mădălina Prună, înregistrată Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 5897/6/19.12.2016 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 5831/19.12.2016,  

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

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

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: 

 

Articol unic - Se ia act de încetarea  mandatul de consilier al al doamnei Cristina – Mădălina 

Prună, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier  în cadrul Consiliului 

General al Municipiului București. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 393 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziţionarea de către Municipiul Bucureşti a unui număr  

de 400 de autobuze urbane (320 de autobuze din gama  

de 12 m, 50 de autobuze din gama de 10 m şi 30 de 

 autobuze articulate din gama de 18 m) şi a 100 de troleibuze 

 din gama de 12 m 
 

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

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

şi Sistematizarea Circulaţiei şi al Direcţiei Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, 

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

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 140/2008 

privind aprobarea Master Plan-ului General pentru Transport Urban – Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii 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. 14 şi art. 45 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 aprobă achiziţionarea de către Municipiul Bucureşti a unui număr de 400 de autobuze 

urbane (320 de autobuze din gama de 12 m, 50 de autobuze din gama de 10 m şi 30 de autobuze 

articulate din gama de 18 m) şi a 100 de troleibuze, în cadrul unui program multianual pe o durată de 4 

ani, începând cu anul 2017. 

Art.2 Finanţarea achiziţiei se va asigura din bugetul Municipiului Bucureşti, iar procedura de 

achiziţie publică va fi supusă prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art.3 Sumele necesare achiziţiei se vor cuprinde corespunzător în bugetele anuale ale Municipiului 

Bucureşti. 

Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  
 

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

din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 
Bucureşti, 21.12.2016 
Nr. 394  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind achiziţionarea de către Municipiul Bucureşti a unui număr de  

100 de tramvaie (90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m şi  

10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 27 m) 
 

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

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

Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei şi al Direcţiei Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei transporturi şi infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, 

buget, finanţe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 140/2008 

privind aprobarea Master Plan-ului General pentru Transport Urban – Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii 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. 14 şi art. 45 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 aprobă achiziţionarea de către Municipiul Bucureşti a unui număr de 100 de tramvaie 

(90 de tramvaie mărime medie din gama de 36 m şi 10 tramvaie bisens cu două cabine din gama de 

27 m), în cadrul unui program multianual pe o durată de 4 ani, începând cu anul 2017. 

Art.2 Finanţarea achiziţiei se va asigura din bugetul Municipiului Bucureşti, iar procedura de 

achiziţie publică va fi supusă prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art.3 Sumele necesare achiziţiei se vor cuprinde corespunzător în bugetele anuale ale 

Municipiului Bucureşti. 

Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

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

București din data de  21.12.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 395 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea protocolului de colaborare a Municipiului București  

cu Asociația Parcul Natural Văcărești în vederea administrării comune  

a Ariei Naturale Protejate - Parcul Natural Văcărești 

 

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

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

Direcției Generale Economice; 

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

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

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

În conformitate cu prevederile: 

-art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art. 6 și art. 90 lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

Art. 1 Se aprobă protocolul de colaborare dintre Municipiul București (MB) și Asociația Parcul 

Natural Văcărești (A.P.N.V.) privind administrarea comună a Ariei Naturale Văcărești, denumit în 

continuare protocol de colaborare, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

2) Scopul protocolului îl constituie sprijinirea Asociației Parcul Natural Văcărești în  elaborarea 

și depunerea  aplicației  pentru administrarea în comun a Parcului Natural Văcărești. 

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

București și Asociația Parcul Natural Văcărești vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 396 

 

*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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 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 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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2016  conform  

anexelor  1-39  cuprinse în opis.  Anexele 1*-39*  și opis-ul* fac  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2  Se  aprobă  vărsaminte  din  secțiunea  de  funcționare pentru  finanțarea secțiunii de 

dezvoltare în bugetul local conform anexei 1.1.1 și în bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii conform anexei 1.1.2.  

Art.3 Articolul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 privind aprobarea bugetului propriu al 

Municipiului București pe anul 2016 se abrogă. 

Art.4 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta 

hotărâre în bugetul Municipiului București pe anul 2016 și în anexele Ia acesta. 
 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 397 

 

 

*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 stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucureşti 

 pentru anul 2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generală Economică – Direcţia Venituri; 

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanţe şi avizul Comisiei Juridice si de Disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile  art. 84 alin. (5) din Legea  nr. 227/2015  privind  Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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 Pentru anul 2017, preţurile medii ale produselor agricole pentru Municipiul Bucureşti sunt 

următoarele:  

- Grâu: 0,62 lei/kg 

- Porumb:  0,79lei/kg 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti şi se aduce la cunoştinta publică şi la îndeplinire 

conform legii. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 398 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî  

cu privire la asocierea sau cooperarea Direcţiei Generale Impozite şi Taxe  

Locale Sector 3 cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

 neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi  

realizării în comun a proiectului de interes public local, intitulat generic  

„DATA CENTER” 
  

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

de specialitate al Direcţiei Juridic; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaţii internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi 

publice, raportul Comisiei pentru relaţii cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali şi 

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

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 303/11.11.2016 privind completarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 177/28.07.2015 referitoare la dezvoltarea proiectului „DATA 

CENTER”; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 81 alin. (2) lit.q), alin. (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.1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască cu privire la asocierea sau 

cooperarea Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3  cu  persoane juridice române sau 

străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a proiectului de interes public local, intitulat generic „DATA CENTER”. 

 Art.2 Cheltuielile aferente desfăşurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 399 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordului de asociere între Municipiul București,  

prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București  

și Asociația Zâmbetul Îngerilor, pentru implementarea în comun a proiectului  

"Sandwich-ul de Ia miezul nopții" 

 

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

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

Asistență Socială  a Municipiului București; 

Văzând  raportul  Comisiei  sănatate și protecție  socială și avizul Comisiei juridice și de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În baza prevederilor art. 79, art. 80, art. 84, art. 88, art. 94-99 și art. 116 din Legea nr. 

292/20.11.2011 privind asistența socială; 

Ținând  seama  de  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind Strategia națională 

de dezvoltare a serviciilor sociale, de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale și de 

Ordonanța Guvernului nr.86/2004  privind modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă acordul de asociere între Municipiul București, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Zâmbetul Îngerilor, pentru implementarea în 

comun a proiectului "Sandwich ul de Ia miezul nopții", prevăzut în  anexa* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

București, asigură decontarea costurilor proiectului "Sandwich- ul de Ia miezul nopții", conform 

acordului de asociere prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 400 

 

 

*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 Fondului  

Imobiliar în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei 

 Termice Bucureşti a centralelor termice care deservesc imobilele, locuinţe  

de necesitate, situate în Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tronson 2 şi 

 nr.8, bloc 108, tronson 2, sector 4, Bucureşti. 

 

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

de specialitate comun  al Direcţiei Generale de Infrastructură şi Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu 

şi Administraţiei Fondului Imobiliar. 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza art. 2 al Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică şi  art. 3 

din Ordonanţa Generală nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate 

de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14  şi art. 45, 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 aprobă transmiterea din adminstrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în 

administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti a centralelor termice care 

deservesc imobilele, locuinţe de necesitate, situate în Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tronson 2 

şi nr.8, bloc 108, tronson 2, sector 4, Bucureşti.  

 Art.2 Bunurile prevăzute la art. 1 se identifică conform planurilor de situaţie* care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice 

Bucureşti a celor doua centrale termice se va face pe bază de protocol, încheiat între Administraţiei 

Fondului Imobiliar şi Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti  în termen de 15  

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art.4 Regia  Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti va aplica tariful de 

producere a energiei termice conform Hotărârii C.G.M.B nr. 315/2008 iar pentru facturarea energiei 

termice la populaţie va aplica preţul local de facturare, aprobat cu  Hotărârea C.G.M.B nr. 141/2011; 
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 Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General, Regia  Autonomă de 

Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 transmiterea din administrarea Consiliului General al  

Municipiului Bucureşti  în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului   

situat în str. Alexandru Ivasiuc nr, 3A, sector 6, în vederea construirii de  

locuinţe 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti 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 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 156/25.08.2016 şi de solicitarea 

Primăriei Sectorului 6 - Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local, prin adresa nr. 593/01.09.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin (5), lit. „a”, art. 81, alin. (2), lit. „f”, alin. (3) şi  

art. 45, 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 aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

administrarea Consiliului Local Sector 6, a imobilului în suprafaţă de 5941 mp, situat în str. Alexandru 

Ivasiuc nr. 3A, sector 6, în vederea construirii de locuinţe. 

 Art.2 Imobilul se identifică potrivit  planului topografic scara 1/500*, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 Art.3 În situaţia în care în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei nu s-au 

început lucrările de investiţii sau terenul nu este folosit conform destinaţiei prevăzute la art. 1, 

prezenta hotărâre se revocă de drept. 

 Art.4 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal 

încheiat între Municipiul Bucureşti prin Primarul General şi Consiliul Local Sector 6, în termen de 30 

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

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

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008. 

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

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

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 402 

 

 

*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 adminstrarea Administrației Lacuri, Parcuri  

și Agrement București în adminstrarea Consiliului Local Sector 4  

a imobilelor- terenuri situate în Str. Pridvorului nr. 24, Str. Secerei nr. 53-55  

și Str. Secerei nr. 57, sector 4 

 

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

raportul  de  specialitate  comun  al   Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ținând cont de solicitarea nr.  91/1470/01.09.2016 a Primarului Sectorului 4; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3) și 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 lmobilele terenuri înscrise în CF nr. 205417 și CF nr. 205150 în suprafață de 8557 mp., 

proprietatea Municipiului București, se declară ca bunuri ce  aparțin domeniului public în  vederea 

alipirii  Ia Parcul Lumea Copiilor  și vor  fi  inventariate de  către  administrator conform anexei Ia 

Hotărârea C.G.M.B nr. 186/2008. 

 Art.2 Se aprobă transmiterea imobilelor - terenuri, situate în București, Str. Pridvorului nr. 24 

înscris în CF nr. 200586 - lotul 1, în  suprafață de 24.486,22 mp., Str. Secerei nr. 53-55, înscris în CF 

nr. 205417, în suprafață de 2.380 mp. și Str. Secerei nr. 57, înscris în CF nr. 205150, în suprafață de 

6.177 mp.  din adminstrarea Administrației Lacuri,  Parcuri și Agrement București (ALPAB) în 

adminstrarea Consiliului Local Sector 4. Schimbarea destinației atrage după sine pierderea dreptului 

de administrare. 

 Art.3 lmobilele terenuri  prevăzute  Ia  art. 2  se  identifică conform planului cadastral* scara 

1/2000 însușit de OCPI București, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4 Predarea-primirea imobilului se va face în termen de 30 de zile de Ia data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între reprezentanții ALPAB și cei ai 

Consiliului Local Sector 4. 

 Art.5 Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B nr. 186/2008 se completează în mod corespunzător. 

 Art.6 Operațiunile de modificare a cărților funciare privind înscrierea drepturilor  conferite prin 

prezenta hotărâre se vor face prin grija adminstratorului. 
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Art.7 Primarul General, prin directiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Lacuri, 

Parcuri și Agrement București și Consiliul Local al  Sectorului 4  al Municipiului București vor  aduce 

Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 piaţa Regina Ana de România 
 

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

 Luând în considerare avizul nr. 22218/P/ 08.11.2016 al Comisiei de atribuire de denumiri din 

cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 2, lit. d din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/29.08.2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

denumiri şi atribuirea numerelor poştale de imobile în Municipiul Bucureşti, anexă la Hotărârea C.G.M.B 

nr. 31/06.02.2003; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se atribuie denumirea de piaţa Regina Ana de România (n.18.09.1923 – d.01.08.2016) 

spaţiului public – primului rond (dinspre Piaţa Victoriei), de pe Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, 

sector 1, identificat potrivit planului de situaţie* anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Administraţia Străzilor, Primăria 

Sector 1, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, Compania Naţională 

Poşta Română S.A., Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară al Municipiului Bucureşti.  

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 404 

 

*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 înfiinţării Teatrului Dramaturgilor Români şi aprobarea numărului  

total de posturi, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi  

Funcţionare 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Managementul Resurselor Umane, al Direcţiei Generale Dezvoltare 

şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism şi al Direcţiei Generale Economică – Direcţia Buget; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

În conformitate cu prevederile:  

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

şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 

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

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b) şi art. 73 din Legea nr. 215/2001 

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

art. 8, alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea Teatrului Dramaturgilor Români, instituţie de spectacole de proiecte, 

instituţie publică de cultură de interes local al municipiului Bucureşti, persoană juridică de drept 

public, cu personalitate juridică, finanţată din bugetul local al municipiului Bucureşti şi din venituri 

proprii. 

Art.2 Sediul administrativ va fi situat, temporar, în B-dul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, 

Bucureşti. 



35 

 

Art.3 Obiectul de activitate al Teatrului Dramaturgilor Români, coordonată de Direcţia Cultură, 

Sport, Turism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, îl 

constituie: 

a) Realizarea şi promovarea de producţii sau coproducţii artistice prezentate în serii 

determinate, putând reuni colective artistice doar pe durata unui proiect; 

b) Punerea în scenă a unor texte aparţinând dramaturgilor români; 

c) Organizarea de evenimente culturale în scopul promovării dramaturgiei româneşti; 

d) Găzduirea de producţii independente şi alternative în domeniul dramaturgiei româneşti. 

Art.4 Se aprobă organigrama, cu numărul total de 25 posturi, din care 3 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului Dramaturgilor Români, 

conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3. 

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

Art.6 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi Teatrul Dramaturgilor Români vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului „Masca” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi al Direcţiei Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

Ţinând cont de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;   

- Ordonanţei de Urgenţă nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 

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

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr 

227/21.09.2016; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) , alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea  administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 8 alin 

(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2001 privind instituţiile de companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 59 posturi, din care 6 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului „Masca”, conform anexelor 

nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* la prezenta hotărâre, care fac parte integrată din aceasta. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin (27) şi anexele 28.a şi 28.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri  îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Teatrul „Masca” vor aduce la 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  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi şi statului de  

funcţii ale Teatrului Evreiesc de Stat 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi al Direcţiei Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisie economice, buget, finanţe şi avizul 

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

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 

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

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

227/21.09.2016; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) , alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. (1) din Legea  

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 112 posturi, din care 11  de conducere şi  statul 

de funcţii ale Teatrului Evreiesc de Stat, conform anexelor nr. 1* şi nr. 2* la prezenta hotărâre, care 

fac parte integrată din aceasta. 

Art.2 Prevederile referitoare la organigrama, numărul total de posturi şi statul de funcţii 

cuprinse  la art. 1 şi anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiul Bucureşti nr. 

156/2016, precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Teatrul Evreiesc de Stat vor aduce la 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  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016. 

Nr. 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii și  

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Municipal „Lucia  

Sturdăăza Bulandra” 

 

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

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

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

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

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

Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 21/2007, privind instituţiile publice de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin 

Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

227/21.09.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a)  pct. 4 şi art. 45 alin. 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 150 posturi, din care 12  posturi de conducere,  

statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza 

Bulandra”, conform anexelor nr. 1*, nr. 2* și nr. 3* la prezenta hotărâre, care fac parte integrată din 

aceasta. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin (11) și anexele 12.a și 12.b din Hotărârea C.G.M.B.  nr. 305/2013, 

precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
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Art.3 Direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului Bucureşti şi Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi,  

statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi  

Funcţionare ale Teatrului „Ion Creangă” 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane şi al Direcţiei Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

Ţinând cont de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- Ordonanţei de Urgenţă nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 

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

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile publice de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 227/21.09.2016; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. (1) din Legea  

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 126 posturi, din care 14 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului „Ion Creangă”, conform 

anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* la prezenta hotărâre, care fac parte integrată din aceasta. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin (29) şi anexele 30.a şi 30.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Teatrul „Ion Creangă” vor aduce la 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  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


44 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de 

 posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  

Operei Comice pentru Copii 

 

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

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

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

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

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

Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile OG nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole sau 

cocerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile  Ordonanţei de Urgenţă  nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 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 organigrama, numărul total de 68 posturi, din care 9 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Operei Comice pentru Copii, 

conform anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* care fac parte integrată din aceasta. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin (13) şi anexele 14.a şi 14.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Opera Comică pentru Copii vor aduce la 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  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi,  

statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului  

„Excelsior” 

 

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

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

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

În aplicarea prevederilor art. 2  din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

227/21.09.2016; 

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

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

Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile OG nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile  Ordonanţei de Urgenţă  nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 82 posturi, din care 7 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului „Excelsior”, conform 

anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin (26) şi anexele 27.a şi 27.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Teatrul „Excelsior”vor aduce la 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  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii  

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului „C.I. Nottara” 

 

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

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

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

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

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

Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile OG nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile  Ordonanţei de Urgenţă  nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr 

227/21.09.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. 

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

completările ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 132 posturi, din care 14 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului „C.I. Nottara”, conform 

anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, care fac parte integrată din  prezenta hotărâre. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin (24) şi anexele 25.a şi 25.b 33b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 

305/2013, precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Teatrul „C.I. Nottara”vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 412 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi,  

statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului  

de Revistă „Constantin Tănase” 

 

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

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

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

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

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

Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile OG nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr 

227/21.09.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 141 posturi, din care 12 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Revistă „Constantin 

Tănase”, conform anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, care fac parte integrată din  prezenta hotărâre. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin (32) şi anexele 33.a şi 33.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 413 

 

*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 aprobarea organigramei, numărului total de posturi,  

statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituției  

Circ & Variete Globus București 

 

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

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

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

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

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

Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 

269/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OG nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr 

227/21.09.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)  lit.  a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi ale art. 45 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 209 posturi, din care 15 posturi de conducere, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituției Circ & Variete Globus 

București, conform anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* care fac parte integrată din aceasta. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin. (33) şi anexele 34.a şi 34.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum şi orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 

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

Bucureşti şi instituției Circ & Variete Globus București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 414 

 

*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 aprobarea Normei interne a Municipiului Bucureşti privid 

 procedura simplificată proprie pentru achiziţia de servicii de învăţământ, de  

formare/perfecţionare profesională şi de servicii hoteliere aferente  

acestora, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanţe şi avizul Comisiei Juridice si de Disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 1 alin. (2) din Legea  nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională, în administraţia publică, 

republicată; 

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

- Art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată; 

- Art. 101/2016  alin. (2) din 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, actualizată;  

- Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

(CNSC); 

- Art. 51 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r 2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 318/ 2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit, a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Norma internă a Municipiului Bucureşti privind procedura simplificată proprie 

pentru achiziţia de servicii de învăţământ, de formare/perfecţionare profesională şi de servicii 

hoteliere aferente acestora, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cuprinsă în anexa* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului 

București pe perioada 08 ianuarie 2017 - 07 aprilie 2017 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București; 

Conform prevederilor  art. 9  alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

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

modificări și completări prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art. 35  alin. (1)  coroborat cu  art. 41 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 domnul consilier Culea Marian Orlando în funcția de președinte de 

ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 08 ianuarie 2017- 07 aprilie 

2017. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 416 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

Str. Maxim Gorki nr. 28-30, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: certificat de urbanism nr. 

747/1160998/17.06.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti-Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 8/12.07.2013; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 30/11.10.2013; 

- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 780/Z/6.08.2013; 

- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: adresa nr. 1177 SMI/27.09.2013; 

- Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti: acord nr. 

1440224/SOS/BS/03.10.2015; 

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti: proces-verbal de recepţie nr. 116/2013; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1176487/30.07.2013; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1155305/09.05.2013 şi aviz nr. 

1183566/12.09.2013; 

 În conformitate cu 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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 279/2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

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

215/2001 privind 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 documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Maxim Gorki nr. 

28-30, Sector 1, în conformitate cu anexele nr.1* şi nr. 2*, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 7/29.10.2013 şi anexa nr. 2 - planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la  obţinerea autorizaţiei de construire. 

Art.3   Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016. 

Nr. 417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 1-1B, sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  1124/1173247/21.08.2013; 

-  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 21/13.09.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 20/25.10.2013; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 

16936/40/15.10.2013; 

- Ministerul culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipioului Bucureşti: aviz nr. 

1428/Z/15.12.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1192998/25.10.2013; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1186337/11655/25.09.2013; 

 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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism „P.U.Z. – Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1-1B, sector 1 

Bucureşti, în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 25/29.04.2015, anexa nr. 2 - planul de reglementări 

vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016. 

Nr. 418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea documentației de urbanism  

Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)  

Str. Miercani nr. 23, Sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012 prin care s-a aprobat 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului 

București ; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  610/1229745/24.04.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti : aviz preliminar nr. 13/28.10.2014; 

- Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 692/S/19.08.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 80/09.12.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1248231/5395/03.07.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: aviz  nr. 1248237/19.06.2014; 

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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu - „P.U.D. – Str.Miercani 

nr. 23, sector 1 Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1*, şi nr. 2*, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 01/09.01.2015, și anexa nr. 2 - 

planul de reglementări vizat spre neschimbare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)  

Str. Plutașilor nr. 8, Sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  1103/1247217/21.07.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti : aviz preliminar nr. 3/16.01.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 25/16.04.2015; 

- Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr.212/S/10.03.2015; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 9612/195/13.05.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1269546/19.09.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: aviz  nr. 1288587/04.12.2014; 

 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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

215/2001 privind 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 aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  – Str.Plutașilor nr. 8, sector 1, în conformitate cu 

avizul Arhitectului Şef nr. 8/02.06.2015, prezentat în anexa nr. 1, şi cu planul de reglementări vizat 

spre neschimbare, prezentat în anexa nr. 2. 

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

reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 
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 Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la 

aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

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

 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Str. Maria Rosetti nr. 4, Sector 2, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului nr. 11262/21.10.2015 redactat în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012 pentru 

aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi de amenajare a teritoriului ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 04/20.03.2015; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 472/Z/25.05.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 30/18.05.2015; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Inspectoratul Regional în Construcţii 

Bucureşti-Ilfov: acord nr. 26123/29.07.2015; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Cabinet Ministru: adresa nr. 

66503/13.08.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1335427/29.05.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1322218/16.04.2015; 

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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.Z. – Str. Maria Rosetti nr. 4, Sector 2, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 33/21.10.2015, prezentat în anexa nr. 1, cu 

planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 Regulamentul Local de 

Urbanism, reprezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Str. Ghiozdanului nr. 11-13, sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

-  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 30/17.07.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 43/07.11.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 51/07.07.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1283244/17.11.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1282382/15927/19.11.2014; 

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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism „P.U.Z. – Str. Ghiozdanului nr. 11-13, sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 37/02.11.2015, prezentat în anexa nr. 1, cu 

planşele de reglementări vizate spre neschimbare, prezentate  în anexa nr. 2  şi Regulamentul Local 

de Urbanism, reprezetând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare. 

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

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

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Str. Fabrica de Cărămidă - Lacul Grivița, sectorul 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti : certificat de urbanism nr. 79/1378680  din 20.01.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti-Direcţia Urbanism: aviz de oprtunitate nr. 25/4/16.09/2009; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 74/2010; 

- Direcția pentru Cultură a Municipiului București: adresa nr. 204/24.02.2016; 

- Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: certificat de descărcare de 

sarcină arheologică nr. 16/2014; 

- Ministerul Culturii și Cultelor - Direcţia pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național al  

Municipiului Bucureşti: certificat de descărcare de sarcină arheologică nr.31/29.11.2005;  

- Direcţia pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 

368/S/26.04.2010; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 8186/252/29.03.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 31011/1464/15.12.2009; 

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului: decizia de încadrare nr. 1381/72/20.07.2010; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 917517/18.06.2010; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 6825/12.04.2010; 

- Administrația Națională Apele Române  - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea – 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București: aviz nr. 14B din 26.07.2010 

Ținând 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 urbanismul, cu modificările şi completările 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

215/2001 privind 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 documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal Str. Fabrica de Cărămidă - 

Lacul Grivița, sectorul 1 , în conformitate cu anexele nr.1* , nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 15/01.04.2016, anexa nr. 2 - 

planul de reglementări vizat spre neschimbare și anexa nr. 3 – Regulamentul Local de Urbanism),  

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la  obţinerea autorizaţiei de construire. 

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 ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 423 

 

 

 

 

 

 

 

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

Str. Spătarul Preda nr. 2, sector 5 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

-  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 272015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 90/19.Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 30054/28546/675/15.12.2015; 

-  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz tehnic de consultanţă preliminară de 

circulaţie nr. 189/05.06.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1339247/15039/26.06.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr.1359660/18.09.2015; 

    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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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            Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism „P.U.Z. – Str. Spătarul Preda nr. 2, sector 5, 

Bucureşt, în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 7/22.02.2016, anexa nr. 2 - planul de reglementări 

vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

            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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea documentaţiei de urbanism  

Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

Str. Av. Nicolae Velescu nr. 7, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012 prin care s-a aprobat 

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

amenajare a teritoriului ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

        Văzând documentele emise de: 

- Ministerul Cuturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 67/Z/12.02.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 84/05.10.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz de precoordonare reţele nr. 1348096/27.07.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: aviz  nr. 1339595/1510526.06.2015; 

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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

215/2001 privind 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 documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu – „ P.U.D. - Str. Av. 

Nicolae Velescu nr. 7, Sectorul 1, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1* şi nr. 2*, părţi 

componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1- avizul Arhitectului Şef nr. 3/08.03.2016 şi 
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anexa nr. 2 - planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare), care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

         Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

         Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

         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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Şoseaua Dobroieşti nr. 86, Sectorul 2, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

         Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 08/17.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 99/14.12.2015; 

- Administraţia Naţională „Apele Române”: aviz de gospodărire a apelor nr. 155 - B/02.10.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1378335/11.12.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1346436/16.07.2015; 

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 urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

215/2001 privind 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 documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Zonal - „P.U.Z. - Şoseaua 

Dobroieşti nr. 86, Sectorul 2, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi 
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componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 10/10.03.2016, 

anexa nr. 2 - planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul 

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

         Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

         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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 aprobarea documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Str. Meteorologiei nr. 17-21, sector 1 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

          Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei 

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

          Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: avizul Arhitectului şef nr. 9/10.03.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz de oportunitate nr. 45/13.10.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: aviz preliminar nr. 07/23.02.2016; 

- Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Agenţia Regională pentru Protecţia  Mediului 

Bucureşti: decizia etapei de încadrare  nr. 23 din 07.03.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: avizul comisiei de coordonare lucrări edilitare nr. 

1397489/19.02.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: avizul comisiei tehnice de circulaţie nr. 

1399362/2388/04.03.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

30426/30001/27834/654/15.12.2015; 

- Ministerul Afacerilor Interne –Direcţia Generală Logistică: aviz de principiu nr. 

4089642/12.01.2016; 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: aviz nr. 223062/07.12.2015; 

- Ministerul Apărării Naţionale: aviz nr. D6352/6178/03.12.2015; 

- Serviciul Român de Informaţii: aviz  nr. 48501/10.12.2015; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: aviz nr. 110260/11.12.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: avizul tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie nr. 

395/29.09.2015; 

- Primăria sectorului 1: certificat de urbanism nr. 699/69/M/9708/12.05.2015 

 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

215/2001 privind 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 documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal Str. Meteorologiei nr. 17-

21, sector 1 , în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 9/10.03.2016, anexa nr. 2 - planul de reglementări 

vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

            Art.2 Prezenta documentaţie are caracter de reglementare specifică şi nu dă dreptul la 

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

            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 ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  21.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 21.12.2016 

Nr. 427 

 

 

 

*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 instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului 

București pentru anul 2017 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri și al Direcției Generală de 

Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism; 

Văzând  raportul Comisiei economice, buget, finanțe din  cadrul  Consiliului General al 

Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

-  art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- pct. 161 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) 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  instituie taxa specială  pentru promovarea turistică a  Municipiului București pentru 

anul 2017. Taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% Ia venitul din cazare pentru fiecare zi de 

sejur a turistului, valoare care nu include TVA. 

Art.2 Regulamentul privind modul de instituire și de utilizare a taxei speciale pentru promovarea 

turistică a municipiului București pentru anul 2017 este prevăzut în anexa nr. 1 Ia prezenta hotărâre. 

Art.3 Declarația - decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru 

promovarea turistică a localității este prevăzută în anexa nr. 1.1 Ia prezenta hotărâre. 

Art.4 Anexele nr. 1* și nr. 1.1* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de 

interes local ale ale Municipiului București. 

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 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  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, 

începând cu anul 2017 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri;  

Văzând  raportul  Comisiei  economice,  buget,  finanțe  din  cadrul  Consiliului General al 

Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2), art. 472 alin. (2), art. 486 alin. 

(1) și (2), art. 489 alin. (1) şi (2) și art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 60/1991 privind  organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

republicată; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și art.45 alin. (2) lit. c) 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 anul 2017, nivelurile impozitelor și taxelor locale a căror valoare se află 

situată între marje de valori, sunt prevăzute în anexa nr. 1 Ia prezenta hotărâre. 

Art.2  Începând cu anul 2017, nivelurile taxelor locale stabilite prin hotărâri ale Consiliului 

General al Municipiului București sunt cele prevăzute în  anexa nr. 2 Ia prezenta hotărâre. 

Art.3 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2a Ia 

prezenta hotărâre. 

Art.4 Începând cu anul 2017, bonificația pentru plata cu anticipaţie, până Ia data de 31 martie, 

a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport, datorate de persoanele fizice pentru 

întregul an este de 10%. 

Art.5 Pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale prevăzute în prezenta  hotărâre se  

percep  majorări  de  întârziere  conform  prevederilor  legale referitoare Ia creanțele bugetare. 

Art.6 Sumele încasate  de către  Direcțiile de lmpozite și Taxe Locale de sector pentru bugetul 

Municipiului București vor fi virate lunar, respectiv până Ia data de 10 a lunii următoare pentru 

veniturile încasate în luna anterioară. 

Art.7 Anexele nr. 1*, nr. 2 și nr. 2a*  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor Sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice de 

interes local ale Municipiului București. 

Art.9  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  29.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2016 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice; 

Văzând raportul  Comisiei  economice, buget,  finanțe  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 (4) lit. (a) și art. 45 (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 rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2016 conform 

anexelor nr.1* și nr. 2* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se  aprobă  vărsăminte  din  secțiunea de  funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare în bugetul local. 

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

hotărâre în bugetul Municipiului București pe anul 2016 și în anexele Ia acesta. 

 

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

București din data de  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 430 

 

 

 

*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  aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport București   

pe anul 2016 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Economice și Direcției Generale Infrastructură și Servicii 

Publice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;  

- art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

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

ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație unitară;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (a), alin. (3) lit. c)  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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București 

(RATB) pe anul 2016, cu încadrarea în nivelul total al subvenției aprobate pentru RATB prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 308/31.10.2016, în valoare de 593.000 mii lei, conform anexei nr. 1 Ia prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă extras din bugetul de venituri și cheltuieli al RATB pe anul 2016, coloana 

„Propuneri an curent” conform anexei nr. 2 Ia prezenta hotărâre, pentru publicare, conform OMFP nr. 

20/2016. 

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

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

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

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 431 

 

 

*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 Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea 

 înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop  

principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor  

aflate în administrarea Sectorului 3 
 

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

raportul de specialitate al Direcției Juridic;  

Văzând adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 14342/16.12.2016; 

Luând  în considerare Hotărârea Consiliului  Local Sector 3  nr. 290/31.10.2016  prin  care  

solicită  Consiliului  General  al   Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local 

Sector 3 în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal 

prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3; 

Potrivit prevederilor art.12 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile  art. 12  alin. (2)  din  Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și ale art. 81 alin. (2) lit. h), alin. (3), din Legea nr. 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască înființarea unei societăți 

comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază  a 

obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3.  

Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

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

București din data de  28.12.2016. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 432 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării  

unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Juridic; 

Văzând adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 14341/16.12.2016; 

Luând în considerare Hotărărea Consiliului Local Sector 3 nr. 289/31.10.2016 prin care solicită 

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în  

vederea înființării unei societăți comerciale în  scopul construirii de locuințe sociale. 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și ale art. 81 alin. (2) lit. h), alin. (3), din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 3 să hotărască înființarea unei societăți 

comerciale în scopul construirii de locuințe sociale. 

Art.2 Societatea comercială va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al 

Consiliului General al Municipiului București. 

Art.3 Consiliul Local al Sectorului 3 va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

București din data de  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 433 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Administraţia Domeniului  

Public Sector 1, a parcului situat în Str. Şcoala Herăstrău nr. 15, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti 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 adresa nr. 14876/29.11.2016, emisă de către Administraţia Domeniului Public 

Sector 1; 

Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

şi 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 aprobă darea în administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, a parcului situat în Str. Şcoala Herăstrău nr. 15, sector 1, ale cărui date de 

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

Art.2 Schimbarea destinaţiei atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri. 

Art.3 Primarul General al Municipiului București şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  28.12.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 434 

 

 

*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 Pasajului subteran Lipscani – Sf. Gheorghe  

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti în  

administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Ţinând cont de adresa Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic înregistrată la 

Cabinet Primar General nr. 6225/04.10.2016 şi la Direcţia Cultură, Sport, Turism cu nr. 

5557/15.12.2016; 

Potrivit prevederilor art. 867 şi art. 869 din Codul Civil şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietatea publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Pe baza prevederilor art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea 

reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 81, alin. (2), lit. f) şi 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 Pasajul subteran Lipscani – Sf. Gheorghe, identificat conform anexei care face parte 

integrată din prezenta hotărâre, trece din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti în 

administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic. 

             Art.2 Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit  art. 1 se face în termen de  30 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de proces verbal încheiat între cele două părţi, 

patrimoniul acestora urmând a se modifica în mod corespunzător, conform normelor legale în 

vigoare. 

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

Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi Consiliului Local al Sectorului 3 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  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 435 
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Anexa 

la H.C.G.M.B. nr. 435/28.12.2016 

 

 

 

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E 

ale imobilului aparținând  domeniului public al Municipiului București care trece  

din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București  

în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic 

 

 

 

 

 

Denumire imobil 

 

 

Situație  juridică 

Persoana 

juridică de la 

care se 

transmite 

imobilul 

 

Persoana 

juridică la care 

se transmite 

imobilul 

Pasaj subteran  

Lipscani -Sf.  

Gheorghe,  amplasat 

la intersecția străzii 

Lipscani cu B-dul I.C. 

Brătianu, sectorul 3 

Domeniu public aflat în 

proprietatea Primăriei 

Municipiului București, conform 

Încheierii nr. 

259494/10.06.2010 emisă de 

O.C.P.I.B. Sector 3 

 

Consiliul  

Local al 

Sectorului 3 

București 

 

Administrația 

Monumentelor și 

Patrimoniului 

Turistic 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/2003 privind transmiterea din  

administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local Sector 2 a terenului situat în  

Bd. Basarabia nr. 151, în vederea edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii  

defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară 
 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

Luând în considerare adresa nr. 84567/13.12.2016 formulată de către Primăria Sector 2 şi 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2016; 

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I   Articolul 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

      „ Imobilul situat în Şos. Morarilor nr. 6 sector 2 va fi utilizat ca sediu al Direcţiei Venituri Buget 

Local al Sectorului 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti .”  

Art.II Operaţiunile de modificare a cărţii funciare privind înscrierea drepturilor conferite prin 

prezenta hotărâre se vor face prin grija şi pe cheltuiala administratorului. 

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/2003 rămân neschimbate. 

Art.IV Poziţia nr. 2174 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se modifică în mod 

corespunzător. 

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

Bucureşti şi Consiliul Local sector 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  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 436 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea  Hotărârii C.G.M.B. nr. 41/25.02.2013 privind  

transmiterea imobilului situat în Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 250, sector 6  

din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în  

administrarea Circ&Variete GLOBUS Bucureşti 

 

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

de specialitate comun al Direcţiei Cultură, Sport, Turism cu Direcţia Patrimoniu; 

Ţinând cont de:  

-      solicitarea nr. 342/27.01.2016 a conducerii Circ&Variete GLOBUS Bucureşti; 

-  Avizul numărul 2/21.01.2016 al Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 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.I  Articolul 4 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 41/25.02.2013 privind  transmiterea imobilului situat în 

Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 250, sector 6 din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

în administrarea Circ&Variete GLOBUS Bucureşti se modifică şi va avea următorul conţinut: 

         „Dreptul de administrare se va exercita pe o perioadă de 20 de ani, de la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri.” 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 41/25.02.2013 privind transmiterea 

imobilului situat în Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 250, sector 6 din administrarea Regiei Autonome de 

Transport Bucureşti în administrarea Circ&Variete GLOBUS Bucureşti rămân neschimbate. 

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

Bucureşti,  Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Circ&Variete GLOBUS 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  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 437 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 107/26.03.2013 privind accesul consilierilor  

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe stadionul Lia Manoliu 

 

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

Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) 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.I Art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 107/2013 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 Pentru toate activităţile cultural educative şi sportive desfăşurate în incinta Stadionului 

Lia Manoliu se vor pune la dispoziţia consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti un număr de 110 bilete/invitaţii la tribuna VIP 1 – Sectorul 136, Rândurile 6, 7, 8, 9 şi 10 şi 

tichete de acces auto, în număr de 55, prin grija Administraţiei Lacuri, Parcuri, Agrement Bucureşti.”  

Art. II Art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 107/2013 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art.2 Administraţia Lacuri, Parcuri, Agrement Bucureşti va transmite preşedintelui de şedinţă a 

C.G.M.B., la fiecare început de lună, programul activităţilor ce se vor desfăşura în luna respectivă pe 

stadion, precum şi cele 110 bilete aferente fiecărei activităţi, conform art. 1.”  

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 107/26.03.2013 rămân neschimbate. 

 

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

București din data de  28.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 28.12.2016 

Nr. 438 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o 

perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 77869/11.11.2016 prezentat de către Direcţia Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerea domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, pentru ca domnul consilier 

local Militaru Marian Cătălin să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel 

cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2), art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Începând cu data de 22.12.2016 domnul Militaru Marian Cătălin, consilier local al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni. 

 

 Art. 2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 157/01.09.2016 își 

încetează aplicabilitatea. 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.3   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 220 

Bucureşti, 22.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, 

 conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru 

acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 83200/07.12.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor 

Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind regulamentul de 

repartizare a locuinţelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 162/2016 privind stabilirea criteriilor de 

repartizare a locuințelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de 

persoane, a locuințelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuințelor cu chirie din fondul locativ 

de stat; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea 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 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 (1) Se aprobă ordinea de prioritate privind acordarea de locuinţe în temeiul Legii nr. 

114/1996 pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1-3, după cum urmează: 

 Anexa 1 – locuinţe pentru contractare 

  1 cameră –  25 poziţii 

  2 camere – 46 poziţii 

  3 camere – 11 poziţii 

  4 camere – 2 poziţii 

         Total – 84 poziţii 

 

 Anexa 2 – locuinţe sociale 

  1 cameră – 336 poziţii 

  2 camere – 303 poziţii 

  3 camere – 89 poziţii 

  4 camere – 6 poziţii 

         Total – 734 poziţii 

 

 Anexa 3 – locuinţe de serviciu 

  1 cameră – 10 poziţii 

  2 camere – 6 poziţii 

  3 camere – 3 poziţii 

         Total – 19 poziţii 

  (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr total de 62 de pagini şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2017, conform criteriilor prevăzute în 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 162/2016, pentru persoanele care au depus dosare până la 

data de 30 septembrie 2016 şi pentru persoanele care au reactualizat până la aceeaşi dată dosarele 

aflate în evidenţe, în vederea obţinerii de locuinţe în baza Legii nr. 114/1996, republicată. 

 

 Art.3 „Comisia pentru repartizarea locuinţelor”, constituită prin Dispoziţia Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va avea în vedere ca, în prealabil înmânării repartiţiilor pentru 

locuinţele sociale, potenţialii beneficiari să întrunească condiţiile de atribuire a acestora.  

 

 Art.4 (1) Contestaţiile împotriva hotărârii consiliului local privind stabilirea ordinii de prioritate 

pentru acordarea de locuințe în anul 2017, se vor adresa instanţei de contencios administrativ 

competente, potrivit legii. 

  (2)  Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ, persoanele nemulţumite 

de modul de soluţionare a cererilor precum şi cele omise din listele de priorităţi au dreptul de a 

formula „reclamaţia administrativă” în termen de 30 de zile de la data afişării hotărârii, aceasta 

urmând a fi soluţionată de către Consiliul Local Sector 2. 
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 Art.5  Prezenta hotărâre şi listele cu ordinea de prioritate valabilă pentru 2017 vor fi date 

publicităţii prin afişare în loc accesibil publicului. 

 

 Art.6  (1) Hotărârea este valabilă la nivelul anul 2017 şi intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 

2017.  

   (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2015 privind ordinea 

de prioritate stabilită pentru 2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art.8  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 221 

Bucureşti, 22.12.2016 

 

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

Local Sector 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 65 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului  

și în administrarea Poliției Locale Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor 

imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Poliției Locale Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 57754/10.11.2016 întocmit de Poliția Locală Sector 2, serviciu 

public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 85294/15.12.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Referatul nr. 78301/18.11.2016 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare 

Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

  - Rapoartele de evaluare a clădirilor și terenurilor aflate în evidența contabilă a Poliției Locale 

Sector 2, întocmite și înregistrate sub nr. 50, 51 și 52 din 20.07.2016 de evaluator Constantin 

Merlusca;  

 - Adresa Poliției Locale Sector 2 înregistrată sub numărul 45774 din data de 02.08.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanța Guvernului României nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 

şi judeţelor; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 

şi judeţelor; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 312/2007 privind abrogarea 

hotărârii CGMB nr. 340/2006 şi transmiterea terenului în suprafaţă de 278 mp, situat în str. Paroşeni, 

nr. 26, Sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării unei secţii a Poliţiei Comunitare Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2011 privind aprobarea inventarierii bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 37/2006 privind transmiterea în administrarea Poliţiei 

Comunitare Sector 2, a imobilului situat în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 27, sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2009 privind transmiterea unui imobil situat în str. 

Abanosului nr. 15, sector 2, din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în 

administrarea Poliţiei Comunitare Sector 2 în vederea realizării unei secţii a poliţiei comunitare; 

 In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) 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 actualizatea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al 

Statului Român și în administrarea Poliției Locale Sector 2, potrivit anexei ce conține un număr de 19 

pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Poliția Locală Sector 2, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

 Art.3.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 222 

Bucureşti, 22.12.2016 

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

Local Sector 2. 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice  

Speranța 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial 

pentru Persoane Vârstnice Speranța;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare nr. 78435/14.11.2016 prezentate de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2; 

 - Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere : 

 - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice; 

 - 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 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

http://www.ps2.ro/
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 - Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate 

în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 159/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei de Protecţie Socială Sector 2 a unui imobil; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 

68/2005 ; 

 - 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 ; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării 

proiectului ,,Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Speranţa” ; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 41/30.03.2007 privind aprobarea costurilor serviciilor 

asigurate beneficiarilor din cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Speranţa, 

 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 reorganizarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, 

situat în Str. Sf. Ecaterina nr. 7, sector 4, București, începând cu data de 01.01.2017, conform anexei 

ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 1982 lei/beneficiar/lună.     

  (2) Modificarea costului prevăzut la alin. (1) se va face anual, prin hotărâre a Consiliului 

Local al Sectorului 2 și va avea în vedere totalitatea cheltuielilor efectuate în anul anterior pentru 

centru, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru 

finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a medicamentelor. 

 

 Art. 3 Pentru persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în centru se stabilește 

contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a 

se depăşi costul mediu lunar de întreţinere prevăzut la art. 2. 

 

 Art. 4 Diferența până la concurența sumei ce reprezintă costul mediu lunar de întreținere va fi 

suportată astfel: 



101 

 

 - în cazul în care persoana vârstnică nu are susținători legali obligați la plata contribuției de 

întreținere sau cuantumul venitului lunar pe membru de familie al acestora este mai mic de 782 lei, 

diferența va fi suportată din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Sector 2; 

 - în cazul în care persoana vârstnică are susținători legali obligați la plata contribuției de 

întreținere și cuantumul venitului lunar pe membru de familie al acestora este mai mare de 782 lei, 

diferența va fi suportată de susținătorii legali. 

 

 Art. 5 Regulamentul de organizare și funcționare a centrului și organigrama acestuia vor fi 

revizuite și modificate odată cu modificarea R.O.F.-ului și organigramei D.G.A.S.P.C. Sector 2. 

 

 Art. 6 Pe data prezentei, H.C.L Sector 2 nr. 41/30.03.2007 privind aprobarea costurilor 

serviciilor asigurate beneficiarilor din cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice 

Speranţa, își încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 7 Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 223 

Bucureşti, 22.12.2016 
 

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

Local Sector 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu  

care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al  

creanţelor, la data de 31 decembrie 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru 

anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al 

Sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85383/15.12.2016 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei 

Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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 vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 266 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se aprobă plafonul maximal privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, ca total al 

creanţelor pentru fiecare debitor în parte, cu care contribuabilii, persoane fizice şi juridice, figurează 

înregistraţi în evidenţele fiscale ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 la data de 31 decembrie 

2016. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Prezenta hotărâre se  publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 224 

Bucureşti, 22.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 amenajarea  locurilor de parcare pentru biciclete în unitățile de învățământ 

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la sediul 

Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind amenajarea  locurilor de parcare pentru 

biciclete în unitățile de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București, la sediul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București;  

 Analizând: 

 - Expunerea de motive nr. 79266/17.11.2016 a consilierilor locali - Bughiu Iolanda Luminița, 

Popescu Lenuța, Cristina Neagu, Adrian Alexandru și Dan – Cristian Popescu; 

 - Raportul de Specialitate nr. 13900/08.12.2016 întocmit de Directorul General al Administrației 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Nota de fundamentare nr. 5822/14.12.2016 întocmită de Directorul Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Avizul 

Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea 

strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr.82/2008; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) 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 amenajarea parcajelor pentru biciclete pe terenurile aferente unităților  de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aflate în 

administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și în 

zonele aferente sediului administrativ al Primăriei Sectorului 2 București și al celorlalte instituţii 

publice aflate sub autoritatea  Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.2  Este permisă parcarea gratuită a bicicletelor în locurile ce urmează a fi amenajate  

potrivit art.1 pentru angajații instituțiilor respective, elevilor care își desfășoară cursurile în cadrul 

unităților de învățământ, cât şi cetățenilor care au de rezolvat diverse probleme la instituțiile care fac 

obiectul prezentei hotărâri. 

 

 Art.3 Administrația Domeniului Public Sector 2, Direcția Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentanții instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 București și ai  aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor proceda la 

identificarea zonelor din proximitatea instituțiilor sau din incinta acestora, unde urmează a fi 

amenajate locuri de parcare pentru biciclete conform necesităților stabilite la nivelul acestora. 

 

 Art.4 (1) Administrația Domeniului Public Sector 2 va face toate demersurile necesare în 

vederea amenajării respectivelor locuri de parcare, atât în zonele deținute  în administrare, cât și în 

zonele aferente sediilor administrative ale instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 București; 

  (2) Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va face toate 

demersurile necesare în vederea amenajării respectivelor locuri de parcare pe terenurile aferente 
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unităților  de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, 

deținute în administrare. 

 

 Art.5  Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, precum și reprezentanții 

instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București și direcțiile de 

resort din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 225 

Bucureşti, 22.12.2016 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 contului de execuţie al bugetului general  

al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016; 

 Analizând: 

 - Raportul la proiectul de hotărâre nr. 85131/14.12.2016, privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016, întocmit de Direcția 

Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București 

la 30.09.2016, conform anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.  
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  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 226 

Bucureşti, 22.12.2016 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 Sectorului2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016;  

 Analizând: 

 - Raportul nr.86146/19.12.2016 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de 

credite  - Primarul Sectorului 2;  

 -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/19.12.2015 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare; 

 -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 20/2016 din 8 iunie 2016 pentru 

modificarea şi completarea 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 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 - Ordonanţa nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

 

http://www.ps2.ro/


110 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, se 

rectifică şi se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel: 

- venituri    –    1.069.328 mii lei 

- cheltuieli  –   1.365.398 mii lei; 

- deficit      –   296.070 mii lei 

 

 Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, se rectifică şi se 

stabileşte conform anexei nr. 1.1, astfel: 

- venituri la suma de 909.296 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 760.040 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare           - 149.380 mii lei (din care 114.388 

mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.216.045 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  760.040 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  456.005 mii lei; 

-  deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, în 

valoare de 306.625 mii lei. 

 

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, rectificate la suma de 1.216.045 mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu 

desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) 

conform anexelor nr.  2.1. - 2.66; 3;3.1-3.3  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016,  conform 

anexelor nr. 4; 4.1 – 4.22 astfel: 

 

- Total venituri  în sumă de 98.939 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare    – 89.071 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare           –  9.868 mii lei (din care 7.291 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru sectiunea de 

dezvoltare). 

- Total cheltuieli la suma de 98.939 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  89.071 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  9.868 mii lei; 
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 Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.76; 

 

 Art.6 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 227 

Bucureşti, 22.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 Sectorului2 
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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. 6/2012 privind includerea în Programul local  

multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul  

2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 

privind includerea în Programul local multianual  pentru creşterea performanţei energetice a unor 

blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 82590/05.12.2016 întocmit de către Direcţia Servicii Publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în:  

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi 

al ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local 

multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Pe data prezentei, poziţiile de la nr. crt. 197 şi 352 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 

6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a 

unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, se modifică potrivit anexei ce 

cuprinde o pagină şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 rămân neschimbate. 

 

 Art. II  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Servicii Publice din cadrul 

aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. III  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 228 

Bucureşti, 22.12.2016 

 

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

Sector 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 2 obiective de investiţii  

din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului  

Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici 

aferenţi pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 84727/13.12.2016 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 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 locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții; 

 - Hotărârea 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; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea privind administraţia 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1. (1) Indicatorii tehnico – economici pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului 

de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  aprobaţi iniţial prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 108/2012, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 6 pagini și fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 rămân aplicabile. 

 

 Art.2. 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.3.   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 229 

Bucureşti, 22.12.2016 

 

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

Local Sector 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor  

Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor deînvăţământ  

preuniversitar de stat și particular 

 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale 

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular; 

 Analizând: 

 -  Raportul de specialitate  nr. 84555/13.12.2016 al Direcţiei Administraţie Publică și Evidență 

Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii 

cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

     - cererea doamnei consilier Riesch Antheia Aleksandra, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 

2 sub nr. 3660/05.10.2016 prin care solicită modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular; 

  -  cererea domnului consilier Zaharia Răzvan Cristian, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 

sub nr. 4320/23.11.2016 prin care solicită modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 96 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.555/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului 

Bucureşti de resurse umane şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

   - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.  j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Pe data prezentei, poziţiile de la nr. crt. 50 şi 71 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 

158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular, se modifică potrivit 

anexei ce cuprinde o pagină şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 rămân neschimbate. 

 

 Art. 2  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 230 

Bucureşti, 22.12.2016 

 

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

Local Sector 2. 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea  

Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de  

grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi  

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum 

a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 85416/15.12.2016 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Adresa nr. 60675/14.12.2016 întocmită de Poliţia Locală Sector 2, serviciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
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 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piață și de 

exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea 

nivelurilor si taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

                                

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a 

,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza 

sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016, 

se modifică și se completează după cum urmează: 

 1. Art. 10 alin. (2) teza 2 referitoare la cererea pentru vizarea anuală a ”Autorizației de 

desfășurare a activităților prevăzute în grupa CAEN 932 – Alte activități recreative și 

distractive”, va avea următoarea formulare: 

   ”Pentru activitățile prevăzute în grupele CAEN 932 – Alte activități recreative și 

distractive, cererea pentru vizarea anuală a ”Autorizației de desfășurare a activităților” va 

conține aceleași documente ca cele specificate în grupele CAEN 561 și 563”. 

 2. Art. 10 alin. (3) va avea următoarea formulare:  

   ”Pentru soluționarea cererii, personalul de execuție căruia i-a fost repartizată lucrarea, 

din cadrul Poliției Locale Sector 2, va întocmi un referat pe baza evidențelor instituției privind: 

   - încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991, republicată; 

   - modificări neautorizate ale spațiilor în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 

50/1991, republicată; 

   Pentru verificarea veridicității celor declarate de către solicitant, personalul de execuție va 

efectua controale pe parcursul anului conform planificărilor stabilite lunar. 

   În cazul în care, în urma declarației notariale date pe propria răspundere, precum că, au 

fost efectuate modificări aduse releveului prezentat anterior, personalul de execuție căruia i-a 

fost repartizată lucrarea din cadrul Poliției Locale Sector 2 va întocmi un referat pe baza 
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verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate, urmând ca acesta să fie înaintat de 

îndată Primăriei Sectorului 2 – Direcția Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu în vederea 

suspendării activității comerciale.” 

 

 Art. II Anexele nr. 6 și 7 la H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – 

restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi 

distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti” se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/25.04.2016 

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute 

de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte 

activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016, rămân aplicabile. 

 

 Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 şi 

Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 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, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 231 

Bucureşti, 22.12.2016 

 

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

Local Sector 2. 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele  și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 solicitarea pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind  

trecerea din administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a  

terenului situat în Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, în vederea  

edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă  

agroalimentară 

 

 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 ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea pentru modificarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului 

Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr. 151, în 

vederea edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 1222/25.11.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Pieţelor, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Referatul nr. 83611/08.12.2016 întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 76445/07.11.2016 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - 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 vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din 

administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în 
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Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncţional 

pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/08.09.2005 privind transmiterea în administrarea 

Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, a 

terenului situat în B-dul Basarabia nr.151, Sectorul 2, în vederea realizării unor obiective de interes 

public local; 

 În temeiul cu art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1  Se  solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea art. 2  al Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 în sensul schimbării destinaţiei  terenului din B-dul Basarabia (fost B-dul 

Muncii) nr.151, după cum urmează: 

 

 “ Terenul transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului  2 va fi utilizat pentru 

amenajarea sediului Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; “ 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 232 

Bucureşti, 22.12.2016 

 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 achiziția 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 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 86352/20.12.2016 precum și Nota de fundamentare nr. 

86353/20.12.2016 întocmite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 86315/19.12.2016 întocmit de către Direcția Achiziții Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Notificarea transmisă de proprietarii imobilului din str. Olari nr. 11 – 13, înregistrată la Centrul 

de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 81337 din data de 25.11.2016; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

  Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2016; 

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

 - Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Sentința Civilă nr. 3215/30.04.2015 din dosar 24137/3/2011*** Tribunalul Bucureşti, Secția a 

II-a contencios administrativ și fiscal; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/22.08.2016 privind aprobarea Normelor 

procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte 

bunuri imobile); 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/22.08.2016 privind aprobarea procedurii de 

negociere și a componenței Comisiei de negociere pentru achiziţia imobilului format din clădiri şi 

teren situat în Bucureşti str. Olari nr. 11-13, Sector 2  de către Direcţia Generală de Asistenţă Sociala 

şi Protectia Copilului Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin.(3) 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 achiziția imobilului situat în str. Olari nr.11-13, compus din clădiri şi teren cu 

destinația de sediu administrativ pentru Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, la prețul de 

1.100.000 (unmilionunasutămii) euro. 

 

 Art.2. 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.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 
Hotărârea nr. 233 
Bucureşti, 22.12.2016 
 
 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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 acțiunii ”Zilele Porților Deschise”  

in perioada 23.12.2016 – 08.01.2017, 

 la nivelul parcului de agrement din Parcul 8 Mai 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, 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 ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acțiunii ”Zilele Porților Deschise” 

în perioada 23.12.2016 – 08.01.2017, la nivelul parcului de agrement din Parcul 8 Mai; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive a domnului Dan – Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 14404/21.12.2016 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. 4647/22.12.2016 întocmit de Direcția Management Proiecte din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 4646/22.12.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanța Guvernului României  nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 

672/2014; 

http://www.ps2.ro/


126 

 

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

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind 

înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuții privind Organigrama, Statul de 

Funcţii şi ROF – ul Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru Administrația Domeniului Public 

Sector 2; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) 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 acțiunea ”Zilele Porţilor Deschise”, în vederea promovării proiectului ”Parc 

de agrement Tei Plumbuita” accesul la toate echipamentele parcului de distracții fiind gratuit în 

perioada 23.12.2016-08.01.2017. 

 

 Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MILITARU MARIAN CĂTĂLIN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 234 

Bucureşti, 22.12.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere : 

 

 -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

 -  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. P.6.1/ 7438 / 07.12.2016; 

 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 579.819,00 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 detaliat Ia venituri pe capitole și subcapitole pe 

anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019; 

- Formularul 11/1 – Anexa nr.1.2; - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și 

paragrafe; 

 

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și la 

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  579.819,00 mii lei. 

     - Anexa  2.1   - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi Publice și Acțiuni Externe 

     - Anexa  2.1.1   - cap.51.02.01 - Autorităţi Executive şi  Legislative 

     - Anexa 2.1.2  - cap.51.02.01.3 I - D.I.T. Sector 4 
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     - Anexa 2.1.3    - cap. 51.02.01.3P - Primăria Sector 4 

     - Anexa 2.2    - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță națională 

     - Anexa 2.2.1    - cap.61.02.03 - Ordine Publică 

     - Anexa 2.2.2    - cap.61.02.03.04 - Poliția Locală Sector 4 

     - Anexa 2.3    -capitol bugetar 65.02 - Învățământ total 

     - Anexa 2.3.1  - cap.65.02.1 - centralizator 

     - Anexa 2.3.2 - cap.65.02 - total învățământ 

     - Anexa 2.3.3   - cap.65.02.03 US 1 - învățământ preșcolar 

     - Anexa 2.3.4  - cap.65.02.03 US 2 - învățământ primar 

     - Anexa 2.3.5   - cap.65.02.04.01 - învățământ secundar inferior 

     - Anexa 2.3.6   - cap.65.02.04.02 - învățământ secundar superior 

    - Anexa 2.3.7  - cap.65.02.04 US1 - învățământ secundar inferior 

    - Anexa 2.3.8 - cap.65.02.04 US2 - învățământ secundar superior 

    - Anexa 2.3.9  - cap.65.02.05 US - învățământ postliceal 

    - Anexa 2.3.10   - cap.65.02.07.04 US4 - învățământ nedefinit prin nivel 

    - Anexa 2.4  -capitol bugetar 67.02  - Cultură, recreere și religie 

    - Anexa 2.4.1 - cap. 67.02.05 - Servicii recreative și sportive  

    - Anexa 2.4.2 - cap.67.02.05.03P - Întreținere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive și de agrement PS4 și 

asistenței sociale 

    - Anexa 2.5 - capitol bugetar 70.02  - Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică 

    - Anexa 2.5.1 - cap. 70.02.03 - Locuințe servicii și dezvoltare publică 

   - Anexa 2.5.2 - cap. 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale 

   - Anexa 2.5.3 - cap. 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale  

 

Art.4. 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. 3. „Lista de investiții a Sectorului 4 al Municipiului București” 

    - anexa nr. 3.1; 3.1.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4” 

    - anexa nr. 3.2; 3.2.1;   

3.2.2 

„Lista de investiții a Direcției Învățământ și Tineret Sector 4” 

 

Art. 5 Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care: 
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    - Anexa 4.1 -centralizator - credite externe 

    - Anexa 4.1.1 -cap. 70.06 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

     - Anexa 4.1.2 -cap. 70.06.03 - Locuințe 

    - Anexa 4.1.3 -cap. 70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe 

 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 08.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 140/08.12.2016 

 

 

 

  



133 

 

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  solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului 

București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea terenului  în suprafață de  

33.043,22 mp, situat în  zona Parcul  „Lumea Copiilor”- str. Pridvorului nr. 24 și str. Secerei  nr. 

53-57  în administrarea  Consiliului Local al Sectorului 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

Având  în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții Publice nr. 

P.7/719/14.12.2016; 

Luând act  de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  nr. 160/2001 privind 

transmiterea în administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini  publice, parcuri şi 

zone verzi de pe teritoriul municipiului Bucureşti, Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

București nr. 255/2008; 

În baza prevederilor   art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se solicită  Consiliului General al Municipiului București să adopte o hotărâre privind 

transmiterea imobilului  - teren, în suprafață de  33.043,22 mp, situat în  zona Parcul  „Lumea 

Copiilor” - str. Pridvorului nr. 24 și str. Secerei  nr. 53-57,  în administrarea  Consiliului Local al 

Sectorului 4; 

 

Art. 2. Imobilul prevăzut  la  art. 1 se identifică conform planului anexat; 

 

Art. 3. Prevederile prezentei  hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Investiții și Achiziții 

Publice și Direcția Gospodărire Locală, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin grija 

Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 141/19.12.2016 
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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 Bucureşti; 

 -  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr.  P.6.1/ 7522 / 12.12.2016; 

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) şi (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată; 

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

privind administraţia publică locală, republicată; cu modificările 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 la partea 

de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel : 

 ● Bugetul local în sumă de  585.725,00 mii lei  conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

- Formularul 11   – Anexa nr. 1.1  – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole 

pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 1.2; 1.3  – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe;   

 - Formularul 11/2 – Anexa nr. 1.3, 1.4. 1.5, 1.6– Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate parţial din venituri proprii pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 

 

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât şi la 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 

- Anexa 2. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), 

 în valoare de  585.725,00 mii lei. 

- Anexa 2.1          - capitol bugetar 51.02 - Autorități Publice și Acțiuni Externe  
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- Anexa  2.1.1 - cap. 51.02.01 - Autorități Executive și Legislative  

- Anexa  2.1.2 - cap. 51.02.01.03P - Primăria Sector 4 

 - Anexa  2.1.3 - cap. 51.02.01.03DIT - Direcția Învățământ și Tineret 

- Anexa 2.2 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi  

  

- Anexa 2.3  - capitol bugetar 65.02 - Învăţământ total 

- Anexa 2.3.1 - cap.65.02.1 - centralizator 

- Anexa 2.3.2 - cap.65.02 - total învățământ 

- Anexa 2.3.3 - cap.65.01 - centralizator D.I.T.  

- Anexa 2.3.4 - cap.65.01 - centralizator  U.S. 

- Anexa 2.3.5 - cap.65.02.03 DIT1 - învăţământ preșcolar 

- Anexa 2.3.6 - cap.65.02.03 DIT2 - învăţământ primar 

- Anexa 2.3.7 - cap.65.02.03 US 1 - învăţământ preșcolar 

- Anexa 2.3.8 - cap.65.02.03 US 2 - învăţământ primar 

- Anexa 2.3.9 - cap.65.02.04  DIT1 - învățământ secundar inferior 

-Anexa 2.3.10 - cap.65.02.04 DIT2 - învățământ secundar superior 

-Anexa 2.3.11 - cap.65.02.04 US1 - învățământ secundar inferior 

- Anexa 2.3.12 - cap.65.02.04 US2 - învățământ secundar superior  

- Anexa 2.3.13 - cap.65.02.04 US3 - învățământ profesional 

- Anexa 2.3.14 - cap.65.02.05 US - învățământ postliceal 

- Anexa 2.3.15 - cap.65.02.07 DIT - învățământ nedefinit prin nivel (special) 

- Anexa 2.3.16 - cap.65.02.07 US - învățământ nedefinit prin nivel (special) 

- Anexa 2.3.17 - cap.65.02.50 total - alte cheltuieli de învățământ 

- Anexa 2.3.17.1 - cap.65.02.50 I - alte cheltuieli de învățământ 

- Anexa 2.3.17.2 -cap.65.02.50 AS - alte cheltuieli de învățământ 

  

- Anexa 2.4           - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie  

- Anexa 2.4.1 - cap.67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa 2.4.2 - cap.67.02.03.30 - Centrul Cultural pt UNESCO „N. Bălcescu” 

- Anexa 2.4.3 - cap.67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 2.4.4 - cap.67.02.05.03P - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone  

 

 

 

 

verzi, baze sportive şi de agrement PS 4 

 

- Anexa 2.5 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială  

- Anexa 2.5.1 - cap.68.02. AS - Asistenţă socială 

- Anexa 2.5.2 - cap.68.02.AS.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

- Anexa 2.5.3 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 
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asistenţei sociale 

   

- Anexa 2.6 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică 

- Anexa 2.6.1 - cap.70.02.03 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

- Anexa 2.6.2 - cap. 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 

- Anexa 2.6.3 

 

- cap. 70.02.50 

 

- Alte servicii în domeniile locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale 

   

- Anexa 2.7 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 

- Anexa 2.7.1 - cap.84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 2.7.2 - cap.84.02.03.03 - Străzi 

 

 Art. 4. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, 

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- anexa nr. 3.  ,,Lista de investiţii a Sectorului 4 al Municipiului București”; 

- anexa nr. 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4. ,,Lista de investiţii pe anul 2016” a Direcției de 

Învățământ și Tineret Sector 4; 

 

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 - Anexa 4      - capitol bugetar 65.10            - Învăţământ  venituri 

 - Anexa 4.1      - Autofinanțate parțial 

 - Anexa 4.1.1  - capitol bugetar 65.10            - Învăţământ  cheltuieli 

 - Anexa 4.1.2   - cap. 65.10.03.01              - Învăţământ preşcolar  

 

 Art. 6. Se aprobă repartizarea actiunilor multianuale, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre: 

- Anexa 5.   

 

 Art. 7. Se aprobă repartizarea creditelor de angajament pe anul 2016, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- Anexa 6.  - cap 65.02.03.01  Învăţământ preşcolar 

 

         Art. 8.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local. 
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Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 142/19.12.2016 
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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 acordării locuinței  situate la adresa: str. Deceneu, nr.6, Corp B, ap.5, 

sector 4, Municipiul București familiei  Dumitru Florența Cătălina 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București 

 

 Având în vedere : 

 Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ nr. P14.4/1522/15.12.2016; 

 Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

         Ținând cont de prevederile art.43 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art.3 din O.U.G. nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din 

imobile situate în municipiul București, fiind o derogare de la prevederile art.43 din Legea locuinţei 

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

 În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) litera b din Legea 

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

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 – Cu data prezentei se aprobă acordarea locuinței  situate la adresa: str. Deceneu, nr.6, 

Corp B, ap.5, sector 4,  București,  familiei monoparentale Dumitru Florența Cătălina. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4,  Serviciul Gestionare Spaţiu Locativ  din 

cadrul Direcţiei Administrative, Patrimoniu şi Logistică şi Serviciul  Tehnic Consiliu Local, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 143/19.12.2016 
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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 privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor  

şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti 

 

Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti,  

 - Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Autorizări Comerciale nr. 1483/10.11.2016; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite,  cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 7 / 1996  privind  legea Cadastrului și a publicității Imobiliare, republicată cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea  impotriva incendiilor cu modificările și completările 

ulterioare , 

- Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;  

- H.G. nr. 571 /2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun 

avizării /autorizării privind securitatea la incendiu;  

- H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

- Prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 

unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare ; 

- HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 
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- O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, modificată şi 

completată prin Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,  cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- O.M.S. nr. 1030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru 

proiectele de amplasare, amenajare , construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară 

activități cu risc pentru starea de sănătate a populației; 

- O.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu cu 

modificările și completările ulterioare. 

- H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele 

stradale;cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, 

aprobat prin H.C.L.S.4 nr. 49/2016 și Legea 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j), o), r) şi alin. (4), 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 4, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, agenţii economici persoane fizice sau juridice care 

desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piață în zone publice sau în orice 

zonă de altă natură destinată folosinţei publice, de pe teritoriul Sectorului 4, în structuri de vânzare cu 

sediul fix, permanent, sau temporar, au obligația să solicite  Sectorului 4  al Municipiului București şi 

să obţină de la acesta acordul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață / aviz pentru 

orarul de funcționare / acord  desfășurarea activități temporar.  

 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea activităţilor comerciale şi  a 

serviciilor de piaţă pe raza teritorială a sectorului 4 al municipiului Bucureşti, conform Anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Taxele datorate utilizării domeniului public sunt cele prevăzute în hotărârile anuale ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Bucureşti.  
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 Art. 4. Se mandatează primarul Sectorului 4 al Municipiului București să emită Acord/Aviz orar 

de funcționare/Acord desfășurare activități temporar. 

 

 Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.S.4 nr. 55/2008, 

H.C.L.S.4 nr. 22/2012, H.C.L.S.4 nr. 21/2012,  şi H.C.L.S.4 nr. 117 /2013.  

 

 Art. 6 Acordurile de funcţionare eliberate în baza hotărârilor precedente, rămân valabile până 

la data expirării acestora.  

 

 Art.7 Primarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 și Serviciul de 

specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

 

 Art. 8 Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor aduce de către Serviciul Tehnic 

Consiliul Local , conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr. 144/19.12.2016 
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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 Procedurii de  organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea  

spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4  

– București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locațiune 

 

  Consiliul Local al Sectorului 4, 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 5330/15.11.2016; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004,  privind exercitarea comerțului 

cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de  administrare a domeniului public și privat de interes local; 

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 32/2007 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum și abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 215/2006 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 268/2010 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/2010 și pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007 

privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de 

locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum și abrogarea 

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

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de 

Admnistrare a Piețelor Sector 4; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.3 și ale art. 81 alin. (4), din Legea 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă Procedura de organizare și desfășurare a licitațiilor 

publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale sector 4 – București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de 

locațiune” conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre 

 

 Art.2  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art.3  De la data intrării în vigoare a prezentei se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 4 nr. 132/29.08.2013 privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și 

desfășurare a licitațiilor pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției de 

Administrare a Piețelor Sector 4. 

 

 Art.4  Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale 

Sector 4  vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 145/19.12.2016 
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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 metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul  

procedurilor de licitație pentru spațiile comerciale aflate în administrarea directă a Direcției 

Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 5420/17.11.2016; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004,  privind exercitarea comerțului 

cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de  administrare a domeniului public și privat de interes local; 

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 32/2007 privind 

reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum și abrogarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 215/2006 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 268/2010 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/2010 și pentru modificarea si completarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 32/2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație 

decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum 

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

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1 și ale art. 81 alin. (4), din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 



146 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă metodologia de calcul a valorilor de pornire (prima 

strigare) în cadrul procedurilor de licitație pentru spațiile comerciale aflate în administrarea directă a 

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4, prezentate în Anexă. 

 

 Art.2 Anexa face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art.3  Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale 

Sector 4  vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr. 146/19.12.2016 
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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 trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe  

și Gestionare Activități Comerciale sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 6005/13.12.2016; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004,  privind exercitarea comerțului 

cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de  administrare a domeniului public și privat de interes local; 

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de 

Admnistrare a Piețelor Sector 4; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 

Tinând cont de dispozitiile Hotărârii Consiliului Local nr. 66/29.09.2016 privind aprobarea 

modelului de autorizatie de funcţionare, condiţiile de autorizare şi metodologia de eliberare a 

autorizaţiei de funcţionare pentru pieţele de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4. 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(3) și ale art. 81 alin. (4), din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Începând cu data demarării investiției de către Sectorului 4 al Municipiului București se 

scoate din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Complexul 

Agroalimentar Piața Sudului 

 

 Art.2  Tot începând cu aceeași dată, se trece în administrarea directă a Sectorului 4 al 

Municipiului București, complexul Agroalimentar Piața Sudului 
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 Art. 3  Predarea-primirea Complexului Agroalimentar Piața Sudului se va realiza în termen de 

90 de zile calendaristice de la data demarării investiției de către comisia de predare constituită la 

nivelul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și comisia de primire constituită la 

nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. 

 

 Art.4 De la data preluării în administrare, contractele în vigoare vor fi preluate de către Sectorul 

4 al Municipiului București, iar veniturile aferente acestora se vor constitui parte în bugetul local al 

sectorului 4. De asemenea taxele forfetare zilnice pentru ocuparea tarabelor sau a altor tipuri de 

spații, vor fi încasate de către Sectorul 4 al Municipiului București, prin personalul propriu desemnat.  

  

 Art. 5 De la data preluării în administrare, Sectorul 4 al Municipiului București va prelua 

cheltuielile de funcționare aferente Complexului Agroalimentar Piața Sudului, cât și cota parte din 

sumele plătite de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru creditul în 

vigoare (rata+dobanda). Suma din credit preluată de către Sectorul 4 al Municipiului București se va 

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

 

 Art.6  Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale Sector 4, Direcția Economică și Direcția Administrativă  vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 147/19.12.2016 
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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 mandatarea Directorului General al Direcției Piete și Gestionare sector 4  în vederea  

încheierii de convenții de ocupare a spațiilor libere din piețele Sectorului 4 al Municipiului București   

cu instituțiile subordonate Consiliului Local / Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr.6004/13.12.2016; 

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de  administrare a domeniului public și privat de interes local; 

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de 

Admnistrare a Piețelor Sector 4; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr 74/2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.1 și ale art. 81 alin. (4), din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se mandatează Directorul General al Direcției Piețe și 

Gestionare sector 4 să semneze convenții de ocupare a spațiilor libere aflate în piețele din 

administrarea directă a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 cu conducătorii 

instituțiilor publice aflate în subordonarea Consiliului Local sector 4 / Aparatul de specialitate al 

primarului sectorului 4.  

 

 Art.2  Convențiile prevăzute la art. 1 pot fi încheiate doar dacă se îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții : 

a.  spațiile sunt libere și nu există contract de închiriere valabil încheiat între Direcția Piețe și 

Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și terți. 
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b. data maximă de ocupare este data la care se semnează contractul de închiriere între 

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și câștigătorul licitației pentru acel 

spațiu. 

c. titularii convențiilor nu pot fi decăt aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 sau 

instituții publice aflate în subordonarea/coordonarea directă a Consiliului Local sector 4 

 

Art.3 Titularul convenției va achita către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale 

Sector 4 doar costurile aferente administrării acestor spații și anume 1,5 euro/mp/lună, în această 

sumă sunt incluse următoarele : 

a. cheltuielile de curățenie pentru spațiile comune 

b. cheltuielile cu utilitățile pentru spațiile comune 

c. cheltuielile cu paza clădirii 

d. cheltuielile cu mentenanța clădirii (climatizare, reparații curente, etc) 

e. cheltuielile cu dezinfecţia, dezinsecţia, deratizarea pentru spaţiile comune. 

 

Art.4    Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale Sector 4 și instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 4  vor aduce la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr. 148/19.12.2016. 
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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  desființarea Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4 și completarea anexei nr. 3  

la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.09.2016 privind aprobarea Organigramei, a  

Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de 

Specialitate al Primarului Sectorului 4 București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

  

Având în vedere:  

- Referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane  nr. P.4/1705/09.12.2016;  

- Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 57825/2016;   

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;  

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

- Prevederile Legii nr.188/1999 – Statutul funcționarilor publici și ale Legii nr. 53/2003 privind 

Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Legii 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

finanțele publice locale;  

- Prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 

forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  

  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art.1  Se aprobă  desființarea Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4 - instituție publică 

descentralizată în subordinea Consiliului Local Sector 4 al municipiului București, persoană juridică 

română, cod fiscal 26618499 având sediul în Bucureşti, B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, Bucureşti  

Art.2 (1) Patrimoniul Direcției Învăţământ şi Tineret Sector 4 va fi preluat de Sectorul 4 al 

municipiului București, pe bază de protocol de predare – primire, încheiat în termen de maxim 90 de 

zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și cuprinde : patrimoniul  aferent, 

precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acesta.   

                   (2) Terenurile și clădirile aflate în administrarea Direcției Învăţământ şi Tineret Sector 4, 

revin în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 pe bază de protocol de predare –primire, 

încheiat în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, la valoarea de inventar la data desființării.  

          (3) Creditele bugetare rămase neutilizate la data expirării celor 90 de zile vor fi retrase prin 

rectificare bugetară. 
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Art. 3 Sectorul 4 al municipiului București va prelua arhiva instituției ce urmează a  fi desființată.  

Art.4 Până la data încheierii protocoalelor de predare-primire între Direcția Învăţământ şi Tineret 

Sector 4  și Sectorul 4 al Municipiului București  activitatea se desfășoară în cadrul structurilor 

organizatorice existente.  

Art.5 Sumele aprobate prin bugetul local al Sectorului 4 al municipiului București pe anul 2017 

pentru instituția ce se desființează, vor fi redistribuite. 

Art.6 Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici precum și contractele individuale de muncă 

ale personalului contractual încadrat în  Direcția Învăţământ şi Tineret Sector 4, vor înceta în urma 

desființării locului de muncă ocupat, cu respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 – Statutul 

funcționarilor publici și Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.7 Atribuțiile privind administrarea unităților de învățământ din Sectorul 4 vor fi preluate de 

către Direcția Tineret și Sport din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 București, 

urmând ca anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.09.2016 privind aprobarea Organigramei 

a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4 București să  se completeze cu atribuțiile prevăzute în anexa la prezenta 

hotărâre.   

Art.8  Prevederile  Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 45/27.03.2003  precum și orice altă 

hotărâre contrară, se abrogă.  

 Art.9 Primarul Sectorului 4,  Secretarul Sectorului 4, Direcția Învăţământ şi Tineret Sector 4, 

Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Juridică,  Direcția Administrativă, 

Direcția Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor 

iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 149/19.12.2016 
  



153 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al 

Municipiului București. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4; 

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr.491293/17.11.2016; 

Văzând  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.124/2008 privind 

aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București modificată și completată prin 

H.C.G.M.B. nr.61/2009 și H.C.G.M.B. nr.313/2009, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 În baza dispoziţiilor art.45 alin.(1) coroborat art.81 alin.(2), lit. f) și alin.4 din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Începând cu data prezentei se aprobă metodologia de atribuire a locurilor de parcare 

pe raza sectorului 4 al Municipiului București. 

(2)  Metodologia de atribuire a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al 

Municipiului București este prevăzută în Anexa nr. 1; 

(3) Modelul de contract de închiriere este prevăzut în Anexa nr. 2; 

(4) Cererea privind închirierea unui loc de parcare de reședință este prevăzută în Anexa nr. 3; 

(5) Permisul de parcare este prevăzut în Anexa nr. 4; 

(6) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. nr.99/29.10.2009 pivind 

aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare de pe raza sectorului 4, H.C.L. 

nr.35/31.03.2010 privind modificarea și completarea anexei aprobată prin H.C.L. nr.99/29.10.2009, 

H.C.L. nr.173/15.12.2014 privind Aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare de pe 

raza Sectorului 4, H.C.L nr.20/29.01.2015 pentru modificarea H.C.L. nr.173/15.12.2014 privind 

aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare de pe raza Sectorului 4. 
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Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4,  Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 150/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui concediu suplimentar anual de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din 

cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 nr. 25323/06.12.2016; 

 Ţinând seamă de: 

         - Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

-Prevederile Legii nr. 284/2010 – lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.18 şi ale art. 21 din Hotararea de Guvern 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; 

-Prevederile art. 35 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată; 

-Prevederile art. 147 din Codul Muncii - Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Buletinul de Determinare prin expertiză nr. 68/2016 reprezentând expertizarea condiţiilor de 

muncă la Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4, întocmit şi transmis de către Direcţia de 

Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, înregistrat la Registratura D.G.P.L.S. 4 sub nr. 

6129/11.04.2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 35 lit. b din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Începând cu 01.01.2017 se aprobă acordarea unui concediu suplimentar anual de 5 zile 

lucrătoare, pentru salariații din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4. 

 

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 şi Secretarul 

Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GĂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 151/19.12.2016. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind revenirea terenului ce face parte din domeniul public al Municipiului  București, în 

suprafață de 6.000 m
2
, situat în Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4, din administrarea 

Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 

 

         Consiliul local al Sectorului 4 Bucureşti: 

- Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale 

de Poliţie Locală Sector 4 nr. 25736/09.12.2016; 

- Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

- Legea nr. 213/1998 -privind bunurile proprietate publică; 

- În temeiul art. 45, alin. (3),  art. 81 alin. (4), precum şi art. 115 alin. (1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001, 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă revenirea terenului ce face parte din domeniul public al 

Municipiului  București, în suprafață de 6.000 m
2
, situat în Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4, din 

administrarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4. 

  Art. 2. Predarea-primirea terenului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces verbal încheiat 

între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4. 

 Art. 3. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 4/29.01.2015 se abrogă. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Poliţie 

Locală Sector 4 şi cu celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al Primarului Sectorului 4, vor 

duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 152/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind expertizarea tehnică a blocurilor de pe raza Sectorului 4 

 al Municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

  Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al  

Arhitectului Șef și Direcția Investiții și Achiziții Publice nr. P8.1./56/13.12.2016 și P7/687/13.12.2016; 

 Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul Ordinului comun nr.23/540/163 al Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului 

Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr.18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor 

de locuințe  

 În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 și ale art.81 alin.(4), din Legea 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă expertizarea tehnică a blocurilor de pe raza Sectorului 4 al Municipiului 

București, în vederea executării lucrărilor de intervenție privind reabilitarea termică conform listei din 

Anexa nr.1 la prezenta. 

 Art.2. Se aprobă expertizarea tehnică a blocurilor de pe raza Sectorului 4 al Municipiului 

București, în vederea executării lucrărilor de intervenție privind reabilitarea structurală arhitecturală a 

anvelopei clădirilor, cu excepția blocurilor prevăzute la art.1; celor de risc seismic clasa I; a clădirilor 

reabilitate termic sau în curs de reabilitare; a blocurilor de locuințe înscrise în programe locale 

multianuale pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condițiile legislației în vigoare 

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor de locuințe 

clasate/în curs de clasare ca monumente istorice. 

 Art.3. Se aprobă modelul de contract de mandat pentru expertizarea tehnică a blocurilor 

prevăzute în articolul 2 conform Anexei nr. 2 la prezenta. 

 Art.4. Cheltuielile vor fi suportate de la bugetul local, în limita fondurilor bugetare alocate cu 

această destinație. 

Art.5. Primarul Sectorului 4, Arhitectul Șef  și Direcția Investiții și Achiziții Publice, vor aduce la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 153/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind  continuarea proiectului „Și eu merit o șansă” și  

alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 290212/13.12.2016 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;  

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

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

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 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 și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale; 

În baza Ordonanței de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

Ținând cont de Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice 

nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

Având în vedere Legea nr. 487/2002 - Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice, republicată. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Începând cu data prezentei, se aprobă continuarea proiectului „Și eu merit o șansă”, 

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

Art.2. Pentru derularea proiectului se aprobă alocarea de fonduri din bugetul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului sector 4 să semneze convenția de colaborare între D.G.A.S.P.C. sector 4 și 

Fundația Estuar. 

Art.4. Primarul Sectorului 4 Bucureşti, serviciile de specialitate împreună cu Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 154/19.12.2016 

 



161 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

  

 Având în vedere Expunerea de motive a grupului de consilieri USB şi Raportul de specialitate 

al   Secretarului Sectorului 4;  

Ținând seama de prevederile art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Luând în considerare art. 5 din  Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016; 

 În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

 În baza prevederilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, după cum urmează: 

 - Comisia nr. 1 - Comisia pentru activităţi economico-financiare,  buget şi finanţe – domnul  

Moulin Guilhem Christian se înlocuiește cu domnul Ceacâr Sorin-Ioan; 

 - Comisia nr. 6 - Comisia pentru comerţ şi protecţia consumatorului -  domnul Ceacâr Sorin-

Ioan se înlocuiește cu domnul Moulin Guilhem Christian.  

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate 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 19.12.2016. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 155/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

de modificare a anexelor 1, 2, și 3 din H.C.L Sector 4 nr. 68/29.09.2016 

privind calculul valorii chiriei lunare  din cadrul programului de  locuinţe pentru tineri, 

în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și  Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au 

vârsta de până în 35 de ani și  de peste 35 de ani 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  4; 

Având în vedere: 

Referatul de specialitate al Direcției Relația cu Cetățenii nr. P.14.4/1523/15.12.2016, 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,   

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, 

Ţinând cont de: 

- art. 8 alin (7) – (10) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu 

modificările şi  completările ulterioare ; 

- Hotărârea de Guvern nr .962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în  

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- alin 23 din Hotărârea nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L aprobate prin H.G. nr. 

962/2001; 

În temeiul prevederilor cuprinse la art.45, alin.(1) coroborat cu art.81 şi alin.(4) din Legea nr. 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 - Se aprobă  modificarea anexelor 1, 2 și 3 din H.C.L. Sector 4 nr. 68/ 29.09.2016 privind 

calculul valorii chiriei lunare  din cadrul programului de  locuinţe pentru tineri, 

în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și  Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au vârsta 

de până în 35 de ani și  de peste 35 de ani după cum urmează: 

(1) Se înlocuiește anexa 1 la H.C.L. Sector 4  nr. 68/29.09.2016 cu anexa 1 la prezenta 

hotărâre. 

(2) Se înlocuiește anexa 2 la H.C.L. Sector 4  nr. 68/29.09.2016 cu anexa 2 la prezenta 

hotărâre. 

(3) Se înlocuiește anexa 3 la H.C.L. Sector 4  nr. 68/29.09.2016 cu anexa 3 la prezenta 

hotărâre, anexe care fac parte din prezenta hotărâre. 
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 Art.2  Contractele de închiriere/ actele adiționale deja existente, după caz, se încheie la valorile 

prevăzute în anexele  la prezenta hotarâre. 

 Art. 3 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Relația cu Cetățenii prin Serviciul Gestionare Spațiu 

Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor legale, iar comunicarea 

se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 156/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție  

din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și 

cotei de contribuție ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea 

termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanțate prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri 

Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al 

Sectorului 4 al Municipiului București în legatură cu lucrările de reabilitare termică 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Referatul nr. P.7/756/16.12.2016 al Direcției de Investiții și Achiziții Publice; 

 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate; 

 Art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 O.U.G. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și ale 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 Văzând prevederile din Ghidul solicitantului - Programul Operațional Regional (POR) 

2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri 

Rezidențiale; 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.03.2014, modificată și completată prin 

H.C.L.S.4 nr. 111/11.11.2016, privind aprobarea programului multianual de reabilitare 

termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 

2014-2020.  

 

Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 4 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 4, 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce 

revine proprietarilor/Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 20% din valoarea activităților/lucrărilor 

de investiție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe așa cum sunt acestea 

prevăzute la art. 4 din OUG nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, în 

cuantum de 25%, din valoarea activităților/lucrărilor de investiție pentru creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe co-finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale. 

 Art. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, 

corespunzătoare cotei de contribuție prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 18/2009 cu 

modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în 

bugetul local, pentru blocurile de locuințe.   

 Art. 3. Sumele avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru 

asigurarea cotei din valoarea activităților/lucrărilor de investiție pentru creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe contribuție proprie a proprietarilor/Asociațiilor de proprietari se 

recuperează din fondul de reparații conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 sau prin taxa de 

reabilitare termică stabilită prin prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor de apartamente, în 

vederea recuperării sumelor avansate de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului 

București pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari în 

conformitate cu prevederile de mai sus. 

 Art. 5. Cheltuielile aferente activităților / lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței 

energetice a spațiilor comerciale, inclusiv a apartamentelor cu altă destinație decât aceea de locuință, 

a apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii 

sociale de firme, care nu desfășoară activitate economică) sau a apartamentelor aflate în proprietatea 

persoanelor juridice, a unității administrativ teritoriale sau a autorităților și instituțiilor publice vor fi 

suportate integral (100%) de către proprietarii acestora. 

 Art. 6. Taxa de reabilitare termică va fi achitată în termen de 10 ani, cu începere din data de 1 

a celei de a 2-a luni următoare încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de 

reabilitare. Plata aferentă fiecărui an se face în 2 rate egale, adică la 31 martie, respectiv 30 

septembrie a fiecărui an fiscal. Pentru primul an, în cazul în care taxa de reabilitare este instituită 

ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga sumă aferentă anului fiscal respectiv, la următorul 

termen de plată. 

 Art. 7. Pe baza datelor transmise de către Direcția de specialitate din cadrul Sectorului 4 al 

Municipiului București, va fi stabilit cuantumul taxei de reabilitare pentru fiecare apartament, în mod 
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proporțional cu cota parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale 

prin raportarea la valoarea finală a lucrărilor de intervenție / a activităților pentru creșterea 

performanței energetice. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 al Municipiului 

București va proceda la impunerea taxei de reabilitare termică. 

 Art. 8. (1) Urmărirea și executarea silită a taxei de reabilitare termică, vor fi făcute în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

(2) Neachitarea taxei de reabilitare termică la termenele stabilite la art. 5 va genera calculul 

majorărilor de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală pentru obligațiile fiscale 

datorate bugetelor locale, până la data plății integrale a debitului. 

 Art. 9. (1) Prin excepție de la prevederile art. 1, în baza prevederilor OUG nr. 18/2009 cu 

modificările și completările ulterioare, sumele avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru 

asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari sunt considerate 

cheltuieli de natură socială și nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari persoane 

fizice:  

a)Persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere; 

b)Persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de 

către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe 

persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; 

c)Veterani de razboi și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora; 

d)Pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană 

singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. 

 

(2) Pentru proiectele co-finanţate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, 

Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, cheltuielile de natura socială pentru categoriile de persoane 

menţionate la alin. 1 de mai sus nu vor putea depăşi 21,5% din valoarea cheltuielilor ce revin 

respectivilor proprietari, proporţional cu cota parte indiviză de proprietate. 

(3) Sumele destinate finanțării cheltuielilor menționate la Art. 9 alin. 1 și 2 majorează cota de 

contribuție ce revine bugetului local, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație în 

bugetele locale. 

   Art. 10. Sumele avansate în condițiile legii de către Consiliul Local al Sectorului 4 al 

Municipiului București pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de 

proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe, nerecuperate la data 

înstrăinării sub orice forma a apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar. 

 Art. 11. (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L.S. 4 nr. 91 din data 

de 30.06.2014, precum și orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.  
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(2) Prevederile H.C.L.S. 4 nr. 90 din data de 30.06.2014, așa cum a fost modificată și 

completată prin H.C.L.S. 4 nr. 76 din data 29.09.2016 se vor aplica exclusiv proiectelor de reabilitare 

termică ale căror lucrări au fost deja începute, la data aprobării prezentei hotărâri.  

 Art. 12. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Investiții și Achiziții 

Publice, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4. 

 Art. 13. (1) Se aprobă Anexa privind fluxul de activități specifice de implementare a proiectelor 

privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, inclusiv activități specifice de 

accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale. 

(2) Aparatul propriu de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București va 

elabora și aprobă documentele specifice pentru implementarea și aducerea la îndeplinire a 

activităților prevăzute în Anexa la prezenta.   

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 157/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea capitalului social   

al SC  Amenajarea Domeniului Public 4  SA de către 

asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

precum și Raportul comun de specialitate nr. P12.5861/16.12.2016, al Direcției Gospodărire Locală și 

al Direcției Economice nr. 7761/16.12.2016; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare  Adresa nr. 8706/15.09.2016 a SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA; 

 Ținând cont de raportul de evaluare a patrimoniului auto cât și a utilajelor/echipamentelor de 

lucru a spațiului verde din data de 05.10.2016; 

  

În temeiul: 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.43/25.10.2001, în care s-a aprobat transformarea 

Administrației Domeniului Public sector 4 în societate comercială pe acțiuni, având ca acționar 

principal Consiliul Local al sectorului 4; 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.101/29.08.2002, în care s-a aprobat majorarea cotei de 

aport a Consiliului Local Sector 4 la capitalul social al SC Administrare Domeniu Public și Privat 4 

București SA; 

 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.79/30.10.2008, în care s-a majorat capitalul social al SC 

ADPP 4 SA cu echivalentul valoric al dividendelor neplătite acționarilor și dobânzilor aferente 

acestora; 

 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor  a SC ADPP 4 SA nr.7/05.09.2016, privind 

modificarea denumirii societății din Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA (SC ADPP 4 SA), în 

Amenajarea Domeniului Public 4 SA (ADP4 SA); 

 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor  a SC ADP 4 SA nr. 12/14.12.2016  care sunt de 

acord cu majorarea capitalului social prin aport în natură și aport în numerar ; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 44/2016 privind desființarea Direcției Administrare 

Parcuri şi Zone Agrement Sector 4; 

 Art. 210 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 2 alin. (1), art. 6 alin (1) și alin. (2) și art. 18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, 

republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 
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 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art.45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă majorarea capitalului social al SC ADP 4 SA, cu suma totală de 5.690.210,00 

lei, din care aportul în natură a bunurilor prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în valoare de 690.210,00 lei precum și cu suma de 5.000.000,00 lei, reprezentând aport în 

numerar; 

 

Art. 2 Vărsarea aportului în numerar se face prin alocarea sumei de la bugetul local al 

Sectorului 4 pe anul 2016; 

 

Art. 3 Suma provenită din majorarea de capital social în numerar, va fi utilizată de SC ADP 4 

SA pentru realizarea de investiții constând în achiziționarea de utilaje și pentru activități curente, 

conform obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 

Art.4 Se emit un număr de 2.276.084 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei, în valoare 

totală de 5.690.210,00 lei pentru Consiliul Local Sector 4; 

 

Art. 5 Capitalul social total al SC ADP 4 SA, va fi de 7.660.210,00 lei constituit în aport în 

natură de 2.300.966,80 lei și aport în numerar 5.359.243,20 lei, repartizat astfel : Consiliul Local 

Sector 4  deține un număr total de 3.064.083 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și SC 

ADP 4 SA, deține un număr de 1(una) acțiune cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune; 

 

Art.6 Se aprobă actualizarea actului constitutiv al SC ADP 4 SA, referitor la majorarea 

capitalului social cu aport în natură, în valoare de 690.210,00 lei și aport în numerar în valoare de 

5.000.000,00 lei; 

 

Art.7 Predarea bunurilor ce constituie aportul în natură la capitalul social al SC Administrarea 

Domeniului Public 4 SA, se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între  SC 

Amenajarea Domeniului Public 4 SA  și Sectorul 4 al Municipiului București reprezentat de Direcția 

Gospodărire Locală; 
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Art.8 SC Amenajarea Domeniului Public 4  SA  va exploata bunurile mobile ce fac obiectul 

prezentei  hotărâri în vederea  întreținerii spațiului verde de pe  raza administrativ-teritorială a 

Sectorului 4; 

 

Art.9 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, 

Reprezentanții Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de 

Administrație al SC  Amenajarea Domeniului Public 4  SA,  Direcția Gospodărire Locală și Direcția 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea acesteia 

va fi efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform 

competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 158/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective și împrejmuire  

teren, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1130,00 mp, aparținând lui Mihai Dorin și 

Mihai Adrian-Costin, situat în strada Luică nr. 46, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 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. 324 / 2010, nr. 241/ 2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective și împrejmuire 

teren, pe un teren situat în strada Luică nr. 46 , Sector 4, București. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui 

Mihai Dorin și Mihai Adrian-Costin, în suprafaţă de 1130,00 mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

                    (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 159/19.12.2016 

 

 



173 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe și birouri P+3E, pe 

terenul proprietate privată, în suprafață de 252,00 mp, aparținând lui Costea Cătălin, situat în 

Str. Mircea Ciobanu nr. 7-11, Sector 4, București 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 ; 

În temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 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. 324 / 2010, nr. 241/ 2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015; 

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe și birouri P+3E, pe un 

teren situat în Str. Mircea Ciobanu nr. 7-11, Sector 4, București. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietatea lui Costea 

Cătălin, în suprafaţă de 252,00 mp.     

Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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                    (2) Documentaţia 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 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 160/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință Sp+P+2E și 

împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 275,84 mp (188,00 + 87,84mp), 

aparținând lui Pavlovschi Daniela-Ionica și Pavlovschi Gheorghe, situat în strada Lăstarului 

nr. 27-27A, Sector 4, București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 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. 324 / 2010, nr. 241/ 2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015; 

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință Sp+P+2E și 

împrejmuire, pe un teren situat în strada Lăstarului nr. 27-27A, Sector 4, București. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui 

Pavlovschi Daniela-Ionica și Pavlovschi Gheorghe, în suprafaţă de 275,84 mp ( 188,00 + 87,84mp). 

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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                  (2) Documentaţia 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 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 161/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4E și 

împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1672,00 mp, aparținând lui 

Neacșu Cezar-Mihail, Niculae Florian și Niculae Andreea-Simona, situat în Drumul Jilavei nr. 

48-60, Sector 4, București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în 

cadrul Primăriei sectorului 4; 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;  

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti 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. 324 / 2010, nr. 241/ 2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015; 

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4E și 

împrejmuire, pe un teren situat în Drumul Jilavei nr. 48-60 , Sector 4, București. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate particulară a lui 

Neacșu Cezar-Mihail, Niculae Florian și Niculae Andreea-Simona, în suprafaţă de 1672,00 mp.  

  Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 
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                    (2) Documentaţia 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 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 162/19.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr. 139/29.11.2016 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 ; 

În temeiul Referatului de Specialitate al Serviciului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4;  

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Ţinând seama de HCL Sector 4, nr. 139/29.11.2016; 

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art. 1 - Se îndreaptă eroarea materială din titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

139/29.11.2016, în sensul că în loc de „(...) pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2647,00 

mp, aparținând SC Berser SA (...)” se va citi „ (...) pe terenul proprietate particulară în suprafață 

de 2647,00 mp, aparținând lui Nicula Marius (...)"; 

           Art. 2 -  Se îndreaptă eroarea materială din Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

139/29.11.2016, în sensul că în loc de „(...) pe un teren situat în strada Drumul Binelui nr. 50-60 (...)” 

se va citi „(...) pe un teren situat în strada Drumul Jilavei nr. 50-60 (...)”; 

Art. 3 - Se îndreaptă eroarea materială din Art. 2  din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 

139/29.11.2016, în sensul că în loc de „Terenul (...) este proprietate particulară a  SC Berser SA (...)” 

se va citi „Terenul (...) este proprietate particulară a  lui Nicula Marius (...)”. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 19.12.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ioan GÂF DEAC 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 163/19.12.2016 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

  

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

 

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr.324/20.12.2016 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2016...................................................................................................................................... 

 

183 

HOTĂRÂREA Nr.325/20.12.2016 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2017 a proiectului social de interes local 

„Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.................................................................................................. 

 

 

184 

HOTĂRÂREA Nr.326/20.12.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.................................................................................................. 

 

186 

HOTĂRÂREA Nr.327/20.12.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6…………………………………………. 

 

188 

HOTĂRÂREA Nr.328/20.12.2016 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de 

muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001……………………………………………………………………… 

 

189 

HOTĂRÂREA Nr.329/20.12.2016 pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 cu Grădinița ,,Politehnica” la unități de învățământ particular, și 

modificarea denumirii Școlii Primare ,,Planeta Copiilor” în Școala Gimnazială ,,Planeta Copiilor”..........................................  

 

 

 

190 

HOTĂRÂREA Nr.330/20.12.2016 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să 

primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, 

întocmite pentru anul 2017……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

192 

HOTĂRÂREA Nr.331/20.12.2016 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să 

primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2017………………………………... 

 

194 

HOTĂRÂREA Nr.332/20.12.2016 privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele  construite, în cartierul 

„Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

196 

HOTĂRÂREA Nr.333/20.12.2016 de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor 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…………………………………. 

 

 

197 

HOTĂRÂREA Nr.334/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cara Z. Anghel nr. 12A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 348 m.p., proprietate 

privată persoană fizică…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

199 

HOTĂRÂREA Nr.335/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Chemării nr. 21”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 540 m.p., proprietate privată 

persoană fizică……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

201 

HOTĂRÂREA Nr.336/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 5A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ pe un teren în suprafaţă de 303 m.p., proprietate privată persoane 

fizice………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

203 

HOTĂRÂREA Nr.337/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 291-295”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.623 m.p., 

proprietate privată persoană juridică……………………………………………………………………………………………. 

 

 

205 

HOTĂRÂREA Nr.338/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 339-341”, 

Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.008,21 m.p., proprietate privată 

persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

207 

HOTĂRÂREA Nr.339/20.12.2016 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 

4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 m.p., 

proprietate privată persoană fizică…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

209 

HOTĂRÂREA Nr.340/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Taberei nr. 32”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 359,49 m.p., 

proprietate privată persoană juridică şi domeniul public al Municipiului Bucureşti………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr.341/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 

1”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

103.337 m.p., proprietate privată persoană juridică…………………………………………………………………………………. 

 

 

213 

HOTĂRÂREA Nr.342/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 

2”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective şi imobil cu funcţiunea mixtă pe un 

teren în suprafaţă de 155.558 m.p., proprietate privată persoană juridică……………………………………………………….. 

 

 

215 

HOTĂRÂREA Nr.343/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 156B”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 162 m.p., proprietate 

privată persoane fizice……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

217 

HOTĂRÂREA Nr.344/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 503”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobile existente pe un teren în suprafaţă de 278 m.p., proprietate privată persoană 

fizică……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

219 

HOTĂRÂREA Nr.345/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 56”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 394,05 m.p., proprietate privată 

persoană fizică……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

221 

HOTĂRÂREA Nr.346/20.12.2016 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petre Popovăţ nr. 68A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

223 

HOTĂRÂREA Nr.347/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 1G”, Sector 6, 

pentru construire staţie de alimentare cu gaze naturale comprimate, cabină operatori perete antiex tratat decorativ pe un 

teren în suprafaţă de 1.460 m.p., proprietate privată persoană juridică……………………………………………………. 

 

 

225 

HOTĂRÂREA Nr.348/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 3G”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de birouri, centru de proiectare, anexă tehnică şi cabină poartă pe un teren în 

suprafaţă de 56.467 m.p., proprietate privată persoană juridică………………………………………………………………. 

 

 

227 

HOTĂRÂREA Nr.349/20.12.2016 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 141”, 

Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 790 

m.p., domeniu public al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6……………………… 

 

 

229 

HOTĂRÂREA Nr.350/20.12.2016 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi birouri pe un teren în suprafaţă de 753 m.p., proprietate privată 

persoană juridică.................................................................................................................................................................... 

 

 

231 

HOTĂRÂREA Nr.351/20.12.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 

21A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 318 m.p., 

proprietate privată persoană fizică……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

233 

HOTĂRÂREA Nr.352/20.12.2016 privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele  construite, în cartierul 

„Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii……………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 şi Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 al 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; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2016 în sumă de 890.268 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 882.295 

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 rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016,  în sumă de 110.864 

mii lei, la cheltuieli şi la venituri în sumă de 110.864 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 rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 283 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. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 12.659 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei 

nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 324 

Data:20.12.2016 
 

*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 aprobarea derulării și finanțării în anul 2017 a proiectului social 

de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente 

de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Prevederile criteriului nr. 35 (Cod Serviciu Social 8810ID-I) din Anexa la H.G. nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Anexei 8 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 

cantinelor sociale; 

- Prevederile Anexei 4 la H.G. 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 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale; 

- Prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; 

- Referatul înregistrat cu nr. D/21873/16.11.2016 întocmit de către Direcția Protecție Socială din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă tipurile de servicii sociale care se vor acorda în cadrul proiectului social de 

interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” 

desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform 

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

 (3) Se aprobă tipurile de servicii socio-medicale care se vor acorda în cadrul proiectului social 

de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” 

desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform 

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

 (4) Se aprobă finanțarea în cuantum maxim de 1.534.312 lei din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului București, în anul 2017, a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 325 

Data: 20.12.2016                    

 

 

 

 

 

*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 Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului 

de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu dispoziţiile O.U.G. 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; 

 Luând în considerare: 

 - adresa Primăriei Sectorului 6 nr. 2314/11.11.2015/45439/12.11.2015, înregistrată la D.G.P.L. 

Sector 6 sub nr. A16421/12.11.2015, privind  repartizarea a 6 (şase) posturi  pentru monitorizare 

video; 

 - adresa Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 5442/24.03.2016, înregistrată la 

Primăria Sectorului 6 sub nr. 13205/28.03.2016 și la D.G.P.L. Sector 6 sub nr. A4662/31.03.2016, 

privind stabilirea numărului maxim de posturi; 

 - avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6; 

 - avizul consultativ al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 privind  Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6; 

 Având în vedere: 

 - prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată (1), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările  

ulterioare; 

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

publice cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile O.U.G. 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; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, instituţie publică 

de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, instituţie 

publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală Sector 6, instituţie publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform 

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

 Art. 4. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţe şi pentru buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei, se împuterniceşte directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 să facă 

modificări şi mutări de posturi între serviciile/birourile/compartimentele instituţiei cu respectarea 

numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 vor aduce 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 326 

Data: 20.12.2016 

 

 

 

 

 

*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/


188 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de  

Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6 

 

 Ținând seama de Nota de Fundamentare a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale 

Sector 6 și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 În temeiul dispozițiilor cuprinse de art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea  nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modificarea denumirii instituției din Direcția de Impozite și Taxe Locale 

Sector 6 în Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6. 

 (2) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Directorul 

General este împuternicit să facă modificări ori permutări de posturi între compartimentele direcției cu 

respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor legale în vigoare. 

 Art. 3. Hotărârea Consilului Local Sector 6 nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Organigramei 

și Statul de funcții ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6 își încetează valabilitatea la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 327 

Data: 20.12.2016 

 

*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 Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de Specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă pentru anul 2017 Planul de acţiuni de interes local în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru persoanele, apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevăzute în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 328 

Dată: 20.12.2016 

 

 

 

*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 

pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 

al Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 cu Grădinița ,,Politehnica” la unități de 

învățământ particular, și modificarea denumirii Școlii Primare ,,Planeta Copiilor” 

în Școala Gimnazială ,,Planeta Copiilor” 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

a adresei Școlii Gimnaziale ,,Planeta Copiilor” cu nr. 14 din data de 13.10.2016 înregistrată la 

registratura Primăriei Sector 6 cu nr. 40530 din data de 13.10.2016 și redirecționată Administrației 

Școlilor Sector 6 cu nr. 9453 din data de 18.10.2016, Ordinul Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 4686 din data de 04.08.2016, a adresei Grădiniței ,,Politehnica” cu nr. 07 din 

data de 29.10.2016 înregistrată la registratura Administrației Școlilor Sector 6 cu  nr. 10241 din data 

de 09.11.2016, Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice  nr. 5613 din data de 

25.10.2016; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2)  lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 la unități de învățământ particular cu 

următoarele unități de învățământ particular respectiv Grădinița cu program prelungit ,,Politehnica”, 

cu sediul în Municipiul București, Splaiul Independenței  nr. 313, Sector 6. 

 Art. 2. Se modifică denumirea Școlii Primare ,,Planeta Copiilor” în Școala Gimnazială ,,Planeta 

Copiilor” modificare ce se înregistrează la poziția nr. 21 din Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din 

data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 la unități 

de învățământ particular  
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 Art. 3. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 rămân neschimbate.  

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 329 

Data: 20.12.2016  
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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 listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, 

în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite 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 al Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii privind locuinţele  nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 159/25.08.2016 privind aprobarea  

condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, a locuinţelor 

din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea 

listelor pentru anul 2017; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe 

sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în temeiul Legii nr. 114/1996, întocmite 

pentru anul 2017, aşa cum se regăsesc în Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr. 1 şi 2 să nu fie incluşi solicitanţii care nu 

au prezentat documentele necesare evaluării situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi 30 

din Normele Metodologice de aplicare a Legii    nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000. 

 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. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 330 

Data: 20.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească  

locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite 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 a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

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

retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi de cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 160/25.08.2016 privind 

aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea 

listelor pentru anul 2016, conform ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe 

în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2017, aşa cum se regăsesc în 

Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexa să nu fie incluşi solicitanţii care nu au 

prezentat documentele necesare evaluării situaţiei, conform dispoziţiilor conţinute de art. 21 şi 30 din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1275/2000. 

 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. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 331 

Data: 20.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele  construite, 

în cartierul „Constantin Brâncuşi”, 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 al 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, pe cele 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, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 162/2016; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă  schimbul de locuinţe între doi chiriaşi, domnul Vişan Marian, titular al 

contractului de închiriere nr. 13391/17.12.2009, pentru un apartament cu    3 (trei) camere, situat în 

Bucureşti, cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6 şi domnul Vuţă Cosmin, titular al contractului de 

închiriere nr. 14118/28.12.2005, pentru un apartament cu 2 (două) camere situat în Bucureşti, 

cartierul „Constantin Brâncuşi, sector 6. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 332 

Data: 20.12.2016   
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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 

de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor 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 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate nr. 5 al 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; 

 Ţinând cont de conţinutul avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 

de modificările solicitate prin adresa nr. 105497/23.11.2016, transmisă la Primăria Sectorului 6, unde 

a fost înregistrat sub nr. 47029/20872/28.11.2016; 

 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 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 conţinute 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) Vechimea cererii se calculează începând cu data depunerii dosarului complet (când 

solicitantul a prezentat toate actele necesare). 
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 (5) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârile Consiliului Local Sector 6 nr. 

181/2006, 148/2008 şi 224/2016. 

 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 privind locuinţele nr. 114/1996, republicată, şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare. 

 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 333 

Data: 20.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cara Z. Anghel nr. 12A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 348 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 Cara Z. Anghel nr. 12A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24665/4/20 din 27.06.2016 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Cara Z. Anghel nr. 12A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 348 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 334 

Data: 20.12.2016 

 



201 

 

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 Chemării nr. 21”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 540 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 Chemării nr. 21”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32009/5/20 din 22.08.2016 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 Chemării nr. 21”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 540 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 335 

Data: 20.12.2016 

 



203 

 

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 Dreptăţii nr. 5A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ pe un teren în suprafaţă de 303 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 Dreptăţii nr. 5A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32781/5/24 din 22.08.2016 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 Dreptăţii nr. 5A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de comerţ pe un teren în suprafaţă de 303 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 336 

Data: 20.12.2016 
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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 Ciorogârla nr. 291-295”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

 14.623 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 – 

“Drumul Ciorogârla nr. 291-295”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32282/5/14 din 22.08.2016 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) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 291-295”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.623 

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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 337 

Data: 20.12.2016 
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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 Ciorogârla nr. 339-341”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.008,21 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 Ciorogârla nr. 339-341”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

42119/6/14 din 24.10.2016 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 Ciorogârla nr. 339-341”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.008,21 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 338 

Data: 20.12.2016   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului  

nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe  

colective pe un teren în suprafaţă de 940 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 – 

“Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24591/4/22 din 27.06.2016 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 respinge Planul urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 

6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

940 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 339 

Data: 20.12.2016 
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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 Taberei nr. 32”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren 

în suprafaţă de 359,49 m.p., proprietate privată persoană juridică 

şi domeniul public al Municipiului Bucureşti 

 

 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 Taberei nr. 32”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40208/6/8 din 24.10.2016 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 Taberei nr. 32”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de  359,49 

m.p., proprietate privată persoană juridică şi domeniul public al Municipiului Bucureşti. 

 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 340 

Data: 20.12.2016 
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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 – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 1”,  

Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 103.337 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 – 

“Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13047/2/10 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 1”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 

suprafaţă de 103.337 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 341 

Data: 20.12.2016 
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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 – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 2”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective şi imobil cu 

funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 155.558 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 – 

“Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 2”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

13045/2/9 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 2”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective şi imobil cu 

funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 155.558 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 342 

Data: 20.12.2016 
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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. 156B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 162 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 – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 156B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10556/2/13 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), lit. e) coroborat cu art. 81, alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 156B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 162 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 343 

Data: 20.12.2016 
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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 – “Calea Giuleşti nr. 503”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobile existente pe un teren în suprafaţă de 278 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 – 

“Calea Giuleşti   nr. 503”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17851/4/1 din 27.06.2016 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;            

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 503”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare imobile existente pe un teren în suprafaţă de 278 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 344 

Data:20.12.2016 
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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 Mărgelelor nr. 56”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 394,05 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 – 

“Strada Mărgelelor nr. 56”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

16419/3/5 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 56”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 394,05 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 345 

Data:20.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petre Popovăţ nr. 68A”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă 

de 827 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 Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41309/6/17 din 24.10.2016 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 respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Petre Popovăţ nr. 68A”,    Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 346 

Data: 20.12.2016 
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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. 1G”, Sector 6, 

pentru construire staţie de alimentare cu gaze naturale comprimate, cabină operator 

şi perete antiex tratat decorativ pe un teren în suprafaţă de 1.460 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. 1G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26207/5/1 din 22.08.2016 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. 1G”, Sector 6, pentru 

construire staţie de alimentare cu gaze naturale comprimate, cabină operator şi perete antiex tratat 

decorativ pe un teren în suprafaţă de 1.460 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 347 

Data: 20.12.2016 
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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. 3G”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea de birouri, centru de proiectare, anexă tehnică şi cabină 

poartă pe un teren în suprafaţă de 56.467 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. 3G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

37120/6/4 din 24.10.2016 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. 3G”, Sector 6, pentru 

construire imobile cu funcţiunea de birouri, centru de proiectare, anexă tehnică şi cabină poartă pe un 

teren în suprafaţă de 56.467 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 348 

Data: 20.12.2016 

 

  



229 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 141”, Sector 6, 

pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiune mixtă 

pe un teren în suprafaţă de 790 m.p., domeniu public al Municipiului Bucureşti, 

aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6 

 

 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 Valea Oltului nr. 141”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 4290/1/5 

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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 141”, Sector 6, 

pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în 

suprafaţă de 790 m.p., domeniu public al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului 

Local Sector 6. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 349 

Data: 20.12.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi birouri pe un teren în  

suprafaţă de 753 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 – 

“Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10192/2/8 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi birouri pe un teren în suprafaţă de 753 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 350 

Data: 20.12.2016 
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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 Vistiernicul Stavrinos nr. 21A”,  

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 318 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 Vistiernicul Stavrinos nr. 21A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22526/4/14 din 27.06.2016 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 21A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 318 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 351 

Data: 20.12.2016 
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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 soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele  construite, 

în cartierul „Constantin Brâncuşi”, 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, pe cele 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, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 162/2016; 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă schimbul de locuinţe între doi chiriaşi, doamna Badea Mihaela-Cătălina, 

titulară a contractului de închiriere nr. 12329/16.12.2005, pentru un apartament cu 2 (două) camere,  

situat în Bucureşti, cartier „Constantin Brâncuşi”, sector 6 şi domnul Bobleagă Dumitru, titular al 

contractului de închiriere nr. 4872/13.04.2006, pentru un apartament cu 3 (trei) camere situat în 

Bucureşti, cartier „Constantin Brâncuşi, sector 6. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 352 

Data: 20.12.2016 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

pentru aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu B6 - Capacitate de transport Caseta 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B6- 

Capacitate de transport Caseta, transmis de S.C. Apa Nova București S.A. la AMRSP prin adresa 

nr.16256642/09.12.2016; 

Având în vedere Referatul nr. 2969 / 19.12.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu B6, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000,  încheiat 

între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzelor 1.3, 1.5 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Concesiune, aprobat prin HCGMB 

nr.70/28.04.2012; 

- prevederile art.22 din Actul Adițional nr. 10/22.11.2013 la Contractul de Concesiune, aprobat prin 

HCGMB nr. 245 / 26.09.2013; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 11/26.09.2011, nr. 9/20.07.2012, nr. 

16/11.10.2012, nr.42/23.12.2014 și nr.38/23.12.2016; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;         

            

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B6 – 

Capacitate de transport Caseta pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 23.11.2015 - 

22.11.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informații care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

  

Director Servicii Director Economic - Comercial 

Ciprian CARNUTA Viorel APOSTOL 

  

 

Bucureşti 

Nr. 58/22.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 - 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților transmis de S.C. Apa Nova București S.A. cu 

scrisoarea  nr. 16257221/12.12.2016, înregistrată  la AMRSP cu nr. 2902/12.12.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2972 / 19.12.2016  privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu C5 - Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către  Directorul  Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București;    

-prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Bucuresti; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 3/2004, nr. 48/2004, nr. 50/2005,  nr. 

40/2006,  nr. 38/2007, nr. 26/2008 și nr. 24/2009  și  Deciziile  Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

32/2010, nr.  32/2011, nr. 42/2012, nr. 43/201,  nr. 43/2014 si  nr. 39/2015;  

În temeiul prevederilor  art. 7, literele a), b),  a art.14.2  si   art. 16, literele a), b) și  f)  din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112/30.08.2012, 

În temeiul prevederilor art. 7, literele a), b), a art.14.2, şi  art. 16, litera a), b) si f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;         

            

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C5 – 

Timpul de răspuns la apelurile telefonice ale clienților pentru perioada de Evaluare a Continuării 
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Conformității 27.11.2015 - 26.11.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informații care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realitătii, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

  

Director Servicii Director Economic - Comercial 

Ciprian CARNUTA Viorel APOSTOL 

  

 

Bucureşti 

Nr. 59/22.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

 

http://www.pmb.ro/

