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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 161 din 02.02.2016 
 

 Având în vedere Referatul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane 

și Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

451/1/1/19.01.2016/322/26.01.2016; 

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

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

precum și ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-

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

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

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

management; 

 În  temeiul art. 61 alin. (5), art.  63  alin. (1) d), alin. (4)  lit. a) și alin. (5) lit.a) și c) și art. 68 

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

completările ulterioare; 
 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 
 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare  și desfășurare a concursului de proiecte de  

management  pentru   instituțiile publice   de  cultură   de  interes   local  al Municipiului 

București, conform Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

 Art.2 Prezenta dispoziție are caracter normativ și se aduce Ia cunoștință publică prin afișarea 

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

 Art.3 Dispoziția Primarului General nr.1533/07.10.2015 își încetează aplicabilitatea. 

 Art.4 Direcția  Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția 

Cultură, Sport, Turism, Direcția Juridic și Direcția Generală Economică vor aduce  Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

IOAN- RĂZVAN SAVA 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

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

  

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIA 

NR. 195 / 09.02.2016 

Privind decizia de expropriere în proiectul de utilitate publică 

.„Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai pe Bdul Liviu Rebreanu” 

 

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

Publice -  Direcția Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulației nr. 23700/23.11.2015, 

  

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

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

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

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

  

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 29/12.02.2015 

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Mun. București nr. 108/30.05.2014 și aprobarea 

declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul 

lucrării de  utilitate publică  „Reabilitarea sistemului  rutier și a liniei de tramvai  pe Bdul. Liviu 

Rebreanu" în vederea continuării finalizării lucrărilor de interes public local, 

 

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

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

procedurilor de expropriere” 

 

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

lucrarea de utilitate publică de interes local Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai pe Bdul  

Liviu  Rebreanu au  fost  consemnate  în  conturi  deschise  pe  numele  acestora,  conform 

prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 29/12.02.2015, 

 

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

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

expertizele întocmite actualizate de camerele notarilor publici, 

 

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

administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

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

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

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

interes local Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai pe Bdul Liviu Rebreanu, identificate 

potrivit Anexei nr.1, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a 

Municipiului București. 

 

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

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

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

legat de proprietatea bunului imobil expropriat. 

 

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

  

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

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

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

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

asupra imobilelor expropriate; 

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

imobilelor expropriate; 

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

imobilelor expropriate; 

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

  

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

înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere. 

 

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

Consiliului General al Municipiului București, Ia sediul Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului 

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

suspendă   transferul  dreptului   de  proprietate   asupra  imobilelor  expropriate  către   Municipiul 

București. 

 

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

 

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

îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

IOAN- RĂZVAN SAVA 

  

 Secretar General al 

Municipiului București 

 Tudor TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 304 din 29.02.2016 

 

 Având în vedere REFERATUL DE SPECIALITATE al Direcției Generale Dezvoltare Urbană și 

Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice nr. 374 din data de  25.02.2016 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și 

Urbanismului, actualizată; 

 

 În temeiul art.57 alin (2), art.61, art.63, art.64, art.68 alin (1) din Legea 285/2001 privind 

administrația publică locală, republicată și cu modificările și completările ulterioare 

 

PRIMARUL GENERAL  

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Articolul 1 al Dispoziției Primarului General nr. 812/2014 se modifică și va avea 

următorul cuprins: ,,Planurile Urbanistice Zonale vor avea în conținutul lor documentația de 

precoordonare rețele "; 

 

 Art. 2. Anexa Ia Dispoziția Primarului General nr.812/2014 se modifică corespunzător; 

 

 Art. 3. Celelalte articole ale dispoziției rămân neschimbate 

 

 Art. 4. Direcția Relații Publice și Informare din cadrul Primăriei Municipiului București și Direcția 

Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București - Direcția Control, cât și Primăriile 

Sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, Administratorii de rețele de pe teritoriul Municipiului București, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan- Răzvan SAVA 

  

 Secretar General al Municipiului București 

 Tudor TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 239 din 19.02.2016 

 

 Având în vedere referatul Direcției Generale infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități 

Publice, privind Programul de măsuri și acțiuni pentru gospodărirea și înfrumusețarea Municipiului 

București. 

 În conformitate cu Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. 

 Văzând prevederile Art. 5 din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viață al populației 

 Ținând seama de art.68, alin.(1), art.63, alin.(1), lit.d) și a art. 85 din Legea nr. 215/2001 a 

Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă "Programul de măsuri și acțiuni pentru gospodărirea și înfrumusețarea 

Municipiului București" ce va avea obiectivele cuprinse în Anexa 1*, anexă care face parte din 

prezenta dispoziție. 

 Art. 2 "Programul de măsuri și acțiuni pentru gospodărirea și înfrumusețarea 

Municipiului București" va cuprinde acțiuni edilitar gospodărești pentru înfrumusețarea municipiului 

București, asigurarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și se va desfășura anual, în 

perioada martie - aprilie și septembrie - octombrie. 

 Art. 3 Programul de Ia art.1 va fi desfășurat de Primăriile Sectoarelor 1-6, operatorii de 

salubrizare: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., S.C. REBU S.A., S.C. SUPERCOM S.A., 

S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. URBAN S.A., Administrațiile Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, 

Administrațiile Piețelor ale sectoarelor 1-6, Poliția Locală a sectoarelor 1-6, Poliția Locală a 

Municipiului București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Administrația Lacuri, Parcuri 

și Agrement București, Administrația Străzilor, Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și 

Sportive pentru Copii și Tineret, Administrația Națională Apele Române, R.A.D.E.T, R.A.T.B, S.C. 

Enel Distribuție Muntenia S.A., S.C. Apa Nova București S.A., S.C. METROREX S.A., S.C. Luxten 

Lighting Company S.A., Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Administrația 

Grădina Zoologică București, Centul de Protecție a Plantelor. 

 Art. 4. În conformitate cu cerințele menționate în Anexa 1 fiecare responsabil nominalizat, va 

întocmi propriul program în care se va preciza: activitatea desfășurată, perioada, echipamentele și 

forța de muncă destinată realizării programului. 

 Art.5 Dispoziția Primarului General nr. 246/2012 își încetează aplicabilitatea. 
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 Art.6 Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București din cadrul Primăriilor 

Sectoarelor 1-6, operatorilor de salubrizare: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., S.C. 

REBU S.A., S.C. SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL GRUP S.A, S.C. URBAN S.A., Administrațiilor 

Domeniului Public ale sectoarelor 1-6, Administrațiilor Piețelor ale sectoarelor 1-6, Poliției Locale a 

sectoarelor 1-6. Poliția Locală a Municipiului București, Administrației Cimitirelor și Crematoriilor 

Umane, Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrației Străzilor, Centrului de 

Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, Administrației Naționale Apele 

Române, R.A.D.E.T, R.A.T.B, S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A., S.C. Apa Nova București S.A., 

S.C. METROREX S.A., S.C. Luxten Lighting Company S.A., Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București, Administrația Grădina  Zoologică București, Centul de Protecție a Plantelor, vor 

duce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan- Răzvan SAVA 

  

 Secretar General al Municipiului București 

 Tudor TOMA 

 

București 

Nr. 239/19.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 234 din 18.02.2016 

 

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

1331/1/12.02.2016; 

  

 În aplicarea art. 63 alin.(7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  

 Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  

 În temeiul art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (5) lit. a) şi alin. (5) lit. e), precum şi art. 68 alin. (1) din 

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

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

 Art.l Se aprobă Contractul de management - cadru, aplicabil conducătorilor serviciilor publice / 

instituţiilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, altele decât cele de cultură, funcţii de 

conducere contractuale director general / director, conform anexei* la prezenta dispoziţie. 

 

 Art.ll Capitolul II (1) din Anexa 1 la Dispoziţia Primarului General nr. 582/10.05.2011 se 

modifică şi completează având următorul cuprins: 

 

 „ II (1) Obiectivele stabilite în Fişele de evaluare a performanţelor profesionale ale managerului 

/director general/director, conducători ai serviciilor publice/instituţiilor publice de interes local al 

Municipiului Bucureşti sunt stabilite anual şi trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea atribuţiilor funcţiei de director 

general/director al serviciului public/instituţiei publice de interes local al municipiului Bucureşti; 

b) să fie cuantificabile şi să aibă o formă concretă de realizare; 

c) să fie prevăzute cu termene de realizare; 

d) să fie realiste, să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele 

bugetare alocate şi /sau din alte surse, conform legii; 

e) să fie flexibile, să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile municipalităţii 

 (2) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite, evaluatorul, respectiv Primarul General va stabili şi 
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indicatorii de performanţă „. 

 

 Art.III Dispoziţia Primarului General nr. 1821/22.12.2008 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.IV Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Administraţia 

Străzilor Bucureşti, Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Administraţia Fondului Imobiliar, 

Administraţia Grădina Zoologică, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement, Autoritatea Pentru 

Supravegherea şi Protecţia Animalelor, Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi 

Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti, Clubul Sportiv Municipal Bucureşti, Administraţia Spitalelor 

şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Centrul 

de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB şi Administraţia Monumentelor şi 

Patrimoniului Turistic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan- Răzvan SAVA 

  

 Secretar General  

al Municipiului București 

 TUDOR TOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea anexei Ia Hotărârea CGMB nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei  

de validare 

 

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

Municipiului București și raportul Direcției Asistență Tehnică și Juridică; 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

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

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.l Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,1. Domnul Pieptea Cornel, se înlocuiește cu domnul consilier lonescu Alexandru Silviu". 

Art.ll Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art.III Cellelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 72/2012 rămân neschimbate. 

Art.IV Persoana prevăzută Ia art. I va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 19 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru terenul proprietate privată  

de Ia adresa B-dul Liviu Rebreanu nr.268, sector 3, în suprafață de 121 mp situat pe  

amplasamentul lucrarii de utilitate publică "Reabilitarea sistemului rutier  

și a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu" în vederea continuării  

și finalizării lucrărilor de interes public local 

 

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

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

Sistematizarea Circulației nr. 2303/22.02.2016; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și raportul Comisiei patrimonlu din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederlle: 

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

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

- Art. 4 alin.(2) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind 

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

județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011; 

Luând în considerare Încheierea de Carte Funciară nr. 32485 soluționată de Oficiul de 

Cadastru și Publicitate lmobillară București - Biroul de Cadastru Publicitate lmobiliară Sectorul 3 în 

data de 15.06.2015 comunicată Primăriei Municipiului București în data de 04.09.2015 cu adresa nr. 

1357575 înregistrată Ia Registratura, prin care a fost înscris în Cartea Funciară nr. 226842 a 

Municipiului București, Sector 3, în proprietatea privată unor persoane fizice, imobilul-teren de Ia 

adresa B-dul Liviu Rebreanu nr. 268 în suprafață de 121 mp situat pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică "Reabilitarea sistemului rutier a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu"; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului teren situat în București, 

B-dul Liviu Rebreanu nr. 26B, sector 3, în suprafață totală de 121 mp. înscris în data de 15.06.2015 

în Cartea Funciară nr. 226842 a Sectorului 3, expropriator fiind municipiul București, conform planului 

prevăzut în anexa nr. 1. 
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Art.  2 Se aprobă valoarea individuală a despăgubiri i  pentru imobi lul  teren 

si tuat în București , B -dul Liviu Rebreanu nr. 268, sector 3, stabilită conform raportului de 

evaluare întocmit, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art.3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul teren și construcții situat în București, B-

dul Liviu Rebreanu nr. 268, sector 3, în suprafață totală de 121 mp. afectat de lucrarea de utilitate 

publică ,,Reabilltarea sistemulul rutier și a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu", suma estimată a 

despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al municipiului București în valoare de 170.492 lei, 

conform raportulul de evaluare parte a anexei  nr. 2 Ia prezenta hotărâre realizat prin raportare Ia 

expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2015 de Camera Notarilor Publici. 

Art.4 Suma prevăzută Ia art. 3 al prezentei hotărâri se virează în termen de 30 de zile de Ia 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului Ia 

dispoziția proprietarului imobilulul în vederea despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere, în 

condițiile legii. 

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator fără a afecta 

dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

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

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

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

București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere. 

 

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

București din data de 29.02. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea integrală a împrumutului de 248.000.000,00 lei acordat  

administraţiei publice locale a Municipiului Bucureşti de Ministerul Finanţelor Publice 

 pentru finanţarea cheltuielilor curente în vederea asigurării furnizării energiei termice  

în sezonul rece 2015-2016 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale lnfrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Utilităţi Publice 

şi Direcţiei Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliulul General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-art.IV, alin (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 46/23.10.2015 pentru stabilirea unor 

măsuri financiare şi pentru modificarea  şi completarea unor acte normative; 

- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1417/30.10.2015; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Convenţiei de împrumut nr. 549101/5205/2015 dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul 

Bucureşti privind acordarea unui împrumut în valoare de 248.000.000,00 lei pentru finanţarea unor 

cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece; 

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată Ia Strasbourg Ia 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr.199/1997: 

- art. 1.166 şi următoarele referitoare la contracte sau convenţii, din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. 6 lit. (a) pct. 14, art.45 alin.(2), 

art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă utilizarea integrală a împrumutului în valoarea de 248.000.000,00 lei, 

contractat de la Ministerul Finanţelor Publice pentru finanţarea unor cheltuieli curente pentru 

asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în conformitate cu prevederile art. IV, alin (1), 
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lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.46/23.10.2015 şi ale prevederilor art. 1 alin. (3) din 

Convenţia de împrumut nr.549101/5205/2015. 

Art.2 Se aprobă utilizarea diferenţei de 32.062.362,30 lei din împrumutul acordat, pentru 

finanţarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2016 

(deconturi februarie, martie 2016), în conformitate cu prevederile art. IV, alin (1), lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernulul nr. 46/23.10.2015 şi ale prevederilor art. 1 alin. (3) din Conventia de 

împrumut nr. 549101/5205/2015, conform anexei nr. 1 care face parte întegrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 21 

ANEXA NR. 1 LA HCGMB NR. 21/29.02.2016 

 

- lei - 

Nr. 

crt. 

Detalierea cheltuielilor curente  

și de capital pentru asigurarea 

furnizării energiei termice în 

sezonul rece 

Valoarea pentru care s-a solicitat împrumut, 

248 milioane lei din care: 

Cheltuieli curente pentru 

asigurarea furnizării  

energiei termice  

în sezonul rece 

Cheltuieli de capital pentru 

 asigurarea furnizării  

energiei termice 

 în sezonul rece 

1. 

2. 

3. 

4. 

- decont octombrie 2015 

- decont noiembrie 2015 

- decont decembrie 2015 

- decont parțial lunile februarie, 

martie 2016 

 

TOTAL 

42.253.771,31 

70.846.729,31 

102.837.137,08 

32.062.362,30 

 

 

248.000.000,00 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de  

investiții Modernizare 11 Centrale Termice din Municipiul București 

 

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

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

care se propune aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții Modernizare 

11 Centrale termice din municipiul București; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului București; 

Luând în considerare avizul nr. 7/17.02.2016 al Consiliului Tehnico Economic din cadrul 

Primăriei Municipiului București; 

În baza art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții Modernizare 11 

Centrale Termice din Municipiul București, faza studiu de fezabilitate, conform anexei* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Municipiului București, și/sau din 

alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii. 

 Art. 3 R.A.D.E.T. București va asigura obținerea avizelor, autorizațiilor, certificatelor necesare. 

 Art. 4 Anual, după finalizarea fiecărui obiect din cadrul obiectivului de investiții, R.A.D.E.T. 

București va transmite la Primăria Municipiului București stadiul îndeplinirii indicatorilor tehnico-

economici. 

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului București și R.A:D.E.T. vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29 februarie 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 22 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul  

local pentru activităţi nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, a  

"Regulamentului" privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la  

bugetul local al municipiului Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes  

local, precum şi a Modelului de Contract Cadru de Finanţare nerambursabilă  

din bugetul local al municipiului Bucureşti a activităţilor nonprofit de interes  

local 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului Bucureşti şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu: 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 

local al municipiului Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes Iocal, potrivit Legii nr. 350/2005, 

prevăzut în Anexa 1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Contractul-cadru de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului 

Bucureşti, a activităţilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, prevăzut la Anexa nr. 2*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 23 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării municipiului Bucureşti la programul de cercetare al  

Comunităţii Europene „Orizont 2020 - implementarea soluţiilor ecologice 

 urbane" SCC-02-2016-2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice -Direcţia Utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate, raportul Comisiei de ecologie şi 

protecţia mediului, raportul Comisiei pentru relaţia cu Uniunea Europeană din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

În baza adresei Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti nr. 1578/18.02.2016, înregistrată 

la Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilităţi Publice cu nr. 2105/18.02.2016, prin care a fost 

transmisă Primăriei Municipiului Bucureşti invitaţia de participare la programul de cercetare al 

Comunităţii Europene „Orizont 2020 - implementarea soluţiilor ecologice urbane" SCC-02-2016-2017 

(„Horizon 2020-demonstrating innovative nature - based solutions in cities"); 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (8), alin. (9) şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 11 şi 14 şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă participarea municipiului Bucureşti ca partener, la programul de cercetare al 

Comunităţii Europene „Orizont 2020-implementarea soluţiilor ecologice urbane" SCC -02-2016-2017 

(„Horizone 2020-demonstrating innovative nature-based solutions in cities"). 

Art.2 Se desemnează Primarul General al Municipiului Bucureşti ca reprezentant desemnat 

legal al entităţii (LEAR - Legal Entity Appointed Representative) pentru proiectele din cadrul 

programului „Orizont 2020 - implementarea soluţiilor ecologice urbane" SCC -02-2016-2017 

(„Horizone 2020-demonstrating innovative nature-based solutions in cities") pentru toate documentele 

necesare participării muncipiului Bucureşti ca partener în acest program şi pentru toate documentele 

parteneriatului, pe toată durata propunerilor de proiecte şi a derulării acestor proiecte. 

Art.3 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Utilităţi Publice vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 24 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numărului total de posturi, a organigramei, a statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de  

Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 1048/1/05.02.2016; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 10316/2016 conexat 

cu nr. 8847/2016 şi nr. 6930/2016; 

În conformitate cu prevederile:  

-Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă numărul total de 480 de posturi, din care 40 posturi de conducere, precum şi 

organigrama, Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi 

Control a Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2011 se modifică şi se completează în mod corespunzător. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate. 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 25 

 

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

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

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 25/29.02.2016 privind aprobarea numărului total de posturi, a organigramei, 

a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, pentru următoarele motive: 

Prin adresa Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti nr. 

21122/15.12.2015 înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 5345/16.12.2015 şi la Direcţia 

Managementul Resurselor Umane cu nr. 10918/16.12.2016, se solicită transformarea unor funcţii 

contractuale de conducere şi de execuţie, în funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi 

transformarea gradelor profesionale pentru unele funcţii publice de execuţie şi a unor funcţii 

contractuale de execuţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului 

Bucureşti. 

Prin avizul nr. 10316/2016 conexat cu nr. 8847/2016 şi nr. 6930/2016, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici a acordat aviz pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti. 

 Hotărârea C.G.M.B. nr. 25/29.02.2016 aprobă numărul total de posturi, organigrama, statul de 

funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control 

a Municipiului Bucureşti, ceea ce excede avizului acordat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare 

nr. 3318/13.08.2013, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 218/2013 

 

Având în vedere expunerea de motive a domnului Cătălin Câmpeanu, consilier din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă actul adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr. 3318/13.08.2013, aprobat 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 218/2013, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Bucureşti şi Clubul Sportiv 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 26 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind majorarea numărului total de posturi al  

Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane nr. 1614/1/19.02.2016; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (4) din Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 305/2013; 

În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se majorează numărul total de posturi al Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti de la 620 de posturi la 621 de posturi (din care 37 de posturi conducere) prin înfiinţarea 

unui post de director general adjunct S, gradul II, în subordinea directorului general. 

Art.2 Se modifică şi se completează anexa nr. 6a la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 305/2013 - Statul de funcţii al Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement 

Bucureşti, cu următoarea poziţie: 

„Director general adjunct S, gradul II, clasa de salarizare 78, 1 post, Anexa l/Cap. Il/A/ 1a din Legea-

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

şi completările ulterioare". 

Art 3 Se modifică şi se completează art. 5 din anexa nr. 6b la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 305/2013- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei 

Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, prin adăugarea Directorului General Adjunct în subordinea 

Directorului General, care va avea în subordine: Biroul Juridic şi Relaţii Publice; Serviciul Întreţinere 

Amenajare Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanitare; Serviciul Agrement; Serviciul Întreţinere şi 

Exploatare Utilaje-Mijloace Transport; Serviciu Tehnic. 

Art.4 Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti, prevăzute în anexele 6a şi 6b la Hotarârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, precum şi art 2 alin. (4) din Hotărârea Consiliului General al 
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Municipiului Bucureşti nr. 305/2013 se modifică şi se completează în consecinţă, conform art. 1, art. 2 

şi art. 3. 

Art.5 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013 rămân neschimbate  

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

Bucureşti şi Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 27 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  

„Consolidare şi extindere sediu administrativ Cimitir Bellu" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu şi al Administraţiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi 

extindere sediu administrativ Cimitir Bellu", stabiliţi prin proiectul tehnic şi prevăzuţi în anexa* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetul propriu al municipiului 

București. 

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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 28 

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

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

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 28/29.02.2016 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții "Consolidare şi extindere sediu administrativ Cimitir Bellu" 

pentru următoarele motive: 

Proiectul de hotărâre a fost propus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei ordinare a CGMB 

din data de 29.02.2016. 

Sintagma "reaprobare" nu este prevăzută în normele de tehnică legislativă stabilite prin Legea 

nr.24/2000, republicată. 

Această investiţie a fost aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin 

Hotărârea nr.37/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extindere corp administrativ Cimitirul Bellu". Prin urmare, o 

actualizare a acestor indicatori tehnico- economici se poate realiza printr-o modificare, completare 

sau abrogare a hotărârii CGMB nr.37/2011 şi ulterior aprobare a noilor indicatori, după caz. 

Proiectul de hotărâre nu are ataşat avizul Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 

În consecinţă, hotărârea nr.28 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 29.02.2016, fără respectarea Legii nr. 24/2000, 

republicată şi a Legii nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti al domnului Feraru Nicolae Emilian 

 

Având în vedere adresa Uniunii Naţionale Pentru Progresul României înregistrată la Cabinet 

Secretar general cu nr. 595/6/16.02.2016 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 

725/16.02.2016, prin care se propune domnul Feraru Nicolae Emilian, pentru funcţia de consilier; 

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

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

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Bucureşti al domnului Feraru Nicolae Emilian, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului 

domnului Marin Ştefănel-Dan. 

 

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

București din data de 29.02 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 29 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada  

04 martie 2016 – 03 iunie 2016 

 

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

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; 

-Art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului 

București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 194/2015; 

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 BUCUREȘTI 

H OT Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic - Se alege doamna consilier Dinu Maria-Mirela în funcția de președinte de ședință a 

Consiliului General al Municipiului București pe perioada 04 martie 2016- 03 iunie 2016. 

 

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

București din data de 29.02 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr.30  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, 

canalizare, iluminat public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă –  

Etapa I" în vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice;  

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei pentru utilităţi publice şi avizul Comisiei 

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

În conformitate cu prevederile:  

-Art 5 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Art 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) şi alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011 . 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 335/2009 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea CGMB nr 

145/01.06.2006 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea reţelelor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe Henri 

Coandă, sector 1" şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/15.04.2008, Hotărârii C.G.M.B. nr. 

280/29.05.2008 şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/29.10.2008; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 50/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Realizarea sistemului de iluminat public cartier ANL Henri Coandă"; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă amplasarea unor lucrări de utilitate publică aferente obiectivului „Realizarea 

reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente 

ansamblului Henri Coandă – Etapa I”, potrivit planului de situație prevăzut în anexa nr. 1. 

 Art. 2 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate 

pe amplasamentul unor lucrări de utilitate publică aferente obiectivului„Realizarea reţelelor publice de 

alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri 

Coandă – Etapa I”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind municipiul București. 
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Art 3 Se aprobă lista imobilelor afectate de coridorul de expropnere, lista proprietarilor și a altor 

titulari de drepturi reale, identificaţi conform evidenţelor Agenţiei Naționale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară şi ale direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriei 

Sectorului 1, suprafeţe care urmează a fi expropriate și valoarea individuală a despăgubirilor, stabilită 

conform raportului de evaluare întocmit, prevăzute în anexa nr. 2.  

Art. 4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică „Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă, 

canalizare iluminat public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I”,  

suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al municipiului Bucureşti, 

compusă din valorile individuale aferente despăgubmlor estimate, în valoare de 14.633.261 lei, 

conform raportului de evaluare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre realizat prin raportare la 

expertizele întocmite şi actualizate pentru anul 2015 de Camera Notarilor Publici. 

 Art. 5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează în termen de 180 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului la 

dispoziția proprietarilor de imobile pentru lucrarea de utilitate publică „Realizarea reţelelor publice de 

alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum şi a drumurilor aferente ansamblului Henri 

Coandă – Etapa I în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în 

condițiile legii. 

 Art. 6 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art.7 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art 8 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

Bucureşti va emite dispoziţiile necesare realizării  procedurilor de expropriere. 
 

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

București din data de 29.02.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr.31  

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea 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 și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 pe total și pe secțiuni 

conform anexelor 1.1, 1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.4. 

Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu detalierea programelor 

de investiții, conform anexelor 2.1-2.40. 

(2) Se aprobă numărul de personal permanent și temporar pe anul 2016 conform anexei 2.41 și 

totalul cheltuielilor de personal și fondul de salarii înscrise în bugetele fiecărei instituții conform 

anexelor 2.1-2.38. 

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 219.000 mii lei din excedentul bugetului local pe anul 2015 

ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare din bugetul pe anul 2016, conform art.58 

alin.1 (a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare în bugetul local înscrise în anexa 1.1.1. 

Art.5 Se aprobă cheltuieli de investiții Ia R.A.D.E.T. și R.A.T.B. astfel: 

a) Ia RADET suma de 40 milioane lei, și se împuternicește Primarul General să includă 

detalierea în anexa 2.40 la Bugetul Municipiului București pe anul 2016 conform aprobării 

comisiei de specialitate Utilități Publice a C.G.M.B. 

b) la RATB. suma de 33 milioane lei, și se împuternicește Primarul General să includă detalierea 

în anexa 2.39 la Bugetul Municipiului București pe anul 2016 conform aprobării comisiei de 

specialitate transport și Infrastructură a C.G.M.B. 

Art. 6 Anexele 1.1, 1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.4, 2.0, 2.1-2.41 detaliate conform OPIS-ului anexat 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Dinu Maria Mirela Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr.32  

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind repartizarea pe sectoarele municipiului Bucureşti a sumelor din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru  

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de  

capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru susţinerea  

programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită  

cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimare 2017-2019 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 32 şi 33 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) şi art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

sectoarelor, se repartizează în anul 2016 suma de 89.399 mii lei şi se estimează pentru anul 2017 

suma de 58.734 mii lei, pentru anul 2018 suma de 60.487 mii lei, pentru anul 2019 suma de 62.426 

mii lei, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital 

în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi/sau pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală, pe fiecare sector, conform 

anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Repartizarea sumelor aprobate la art. 1 pentru achitarea arieratelor şi/sau pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare 

locală se stabileşte la nivelului fiecărui sector în parte. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti, Prefectului Municipiului Bucureşti şi Consiliilor sectoarelor municipiului 

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

București din data de 29.02.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.pmb.ro/


39 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind iniţierea unor proceduri de atribuire, în regim de urgenţă, în conformitate  

cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, actualizată, pentru  

asigurarea Serviciului public de salubrizare - activităţile de dezinsecţie, 

 dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti până la finalizarea procedurii de  

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - activităţile de dezinsecţie,  

dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti 

 

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 Utilităţi Publice 

şi Direcţiei Generale Achiziţii; 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile:  

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

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

completările ulterioare; 

-Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 

82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În temeiul prevederilor art. 36 aiin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (2) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș TE: 

 

Art. 1 Se aprobă iniţierea unor proceduri de atribuire, în regim de urgenţă, în conformitate cu 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, actualizată, pentru asigurarea Serviciului public de 

salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti cu efect strict 

până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare – activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti. 

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 29.02.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr.34  
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Consiliul General al Municipiului București 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea finanţării Programului unitar de igienizare de la bugetul  

Municipiului Bucureşti pentru anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare şi salubritate, raportul Comisiei economice, buget, 

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-Art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 

-Art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

-Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 103 alin. (1) şi alin. (7) din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

-Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) şi art. 85 din 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș TE: 

 

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 103alin. (1) şi  alin. (7) din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, se aprobă 

finanţarea de la bugetul municipiului Bucureşti a Programului unitar de igienizare pentru anul 2016, 

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

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

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

București din data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 35 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării municipiului Bucureşti ca partener în proiectul  

„Realizări urbane - Abordări ale metabolismului urban pentru dezvoltarea  

managementului de deşeuri, metode inovative şi strategii", („Urban -Wins –  

Urban metabolism accounts for building Waste management Innovative  

Networks and Strategies") din cadrul programului european Horizon 2020 

 

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

de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

publice, Comisiei pentru relaţia cu uniunea europeană, Comisiei pentru igienizare şi salubritate şi 

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

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (8), alin. (9) şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă participarea municipiului Bucureşti ca partener în proiectul „Realizări urbane - 

Abordări ale metabolismului urban pentru dezvoltarea managementului de deşeuri, metode inovative 

şi strategii", („Urban –Wins – Urban metabolism accounts for building Waste management Innovative 

Networks and Strategies") din cadrul programului european Horizon 2020, ce va beneficia de un 

grant de la Comisia Europeană, în valoare de 4.966.516,25 de euro, din care 128.906.25 de euro 

alocaţi municipalităţii,  

Art. 2 Se desemnează Primarul General al Municipiului Bucureşti ca L.E.A.R. (Legal Entity 

Appointed Reprezentative - Reprezentantul Desemnat Legal al Entităţii) pentru proiecte din cadrul 

Programului Horizon 2020 și P.L.S.I.G.N. (Project Legal Signatory - Semnatar Legal al Proiectului - 

desemnat specific pentru proiectul Urban -Wins) pentru toate documentele necesare participării 

municipiului Bucureşti ca partener în proiectul Urban - Wins şi documentele parteneriatului, inclusiv 

Acordul de Grant, Contractul de finanţare, Contractul de parteneriat şi alte documente solicitate, pe 

toată durata propunerii de proiect şi a derulării proiectului. 

Art.3 Primarul General al Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 36 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia Generală de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Diaconia – Filiala  

Sector 6 în vederea implementării proiectului ,,Banca Locală de Alimente  

Sector 6" 

 

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

cornun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei pentru relaţii 

internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi  cornpletările ulterioare; 

- Hotărârii 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 cornpletările ulterioare; 

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

cornpletările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) 

şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

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

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Diaconia – 

Filiala Sector 6 în vederea implementării proiectului ,,Banca Locală de Alimente Sector 6". 

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

Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 37 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcţia Generală de  

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr.  

Alexandru Obregia" şi Asociaţia de Suicidologie în vederea asigurării  

continuităţii proiectului ,,Linia telefonică de urgenţă pentru prevenirea  

tentativelor de suicid 116123" 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei pentru relaţii 

internaţionale, cooperare şi asociere cu alte autorităţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 292/201 a asistenţei sociale, cu modificările şi  cornpletările ulterioare; 

- Legii nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă acordul de asociere încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia" şi Asociaţia de 

Suicidologie în vederea asigurării continuităţii proiectului ,,Linia telefonică de urgenţă pentru 

prevenirea tentativelor de suicid 116123", prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Primăria Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, asigură decontarea costurilor proiectului "Linia telefonică de urgenţă pentru 

prevenirea tentativelor de suicid 116123", conform anexelor A, B şi C la Acordul de asociere. 

Art.3 Se aprobă aderarea serviciului "Linia telefonică de urgenţă pentru prevenirea tentativelor 

de suicid 116123" la reţeaua Befrienders Worldwide - a instituţiilor/organizaţiilor care oferă servicii de 

intervenţie în criză şi se împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti să semneze documentaţia în vederea aderării. 
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Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului şi a metodologiei de decontare a certificatelor 

 medico-legale pentru victimele violenţei în familie din municipiul Bucureşti 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii şi Direcţiei Generale de 

Asistenţă  Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, Comisiei economice, buget finanţe şi 

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

Ţinând cont de: 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei soclale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările şi  completările  ulterioare; 

- Legea nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei  în familie; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 şi a Planului operaţional 

pentru implementarea  Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei 

în familie pentru perioada 2013-2017; 

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

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

ulterioare. 

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă cuantumul şi metodologia de decontare a certificatelor medico-legale pentru 

victimele violenţei în familie din municipiul Bucureşti, prevăzute în anexa* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 Finanţarea se asigură de către municipalitate, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bucureşti. 

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

ş i Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia Generală  

Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Sport, Turism, a imobilului  

situat în Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3 

 

Având vedere expunerea de motive a Primarului General şi Raportul de specialitate comun al 

Direcţiei Patrimoniu şi Direcţei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei pentru Patrimoniu, raportul Comisiei Învăţământ, Cultură, Culte, Sport 

şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea Direcţiei Cultură, Sport, Turism nr. 400/01.02.2016; 

Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 134/2012 privind realizarea Programul 

Multianual "Pinacoteca Municipiului Bucureşti" şi H.C.G.M.B. nr. 180/2013 privind împutemicirea 

Primarului General al Municipiului Bucureşti în vederea îndeplinirii procedurilor legale, urmare a 

exercitării dreptului de preemţiune pentru imobllul situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, precum şi 

încheierea actelor şi tranzacţiilor necesare pentru schimbul între imobilul situat în Calea Victoriei nr. 

15, sector 3, proprietatea municipiului Bucureşti şi imobilul situat în str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, 

proprietatea S.C Banca Comercială Română SA, cu plata sultei stabilită prin Raportul de evaluare, în 

vederea implementării programului multianual "Pinacoteca  Municipiului Bucureşti", aprobat prin 

HCGMB nr. 134/2012; 

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

modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 

şi judeţelor; 

În temelul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c alin. (5) lit. a şi art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Imobilul situat în Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3, înscris în Cartea Funciară nr. 205197 se 

transmite în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii 

– Direcţia Cultură, Sport, Turism în vederea realizării Programului Multianual "Pinacoteca  

Municipiului Bucureşti". 

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se declară ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului 

Bucureşti şi va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

186/2008. 

Art.3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 se completează în mod corespunzător. 
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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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 40 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 132/15.12.2015, respectiv  

dreptul de proprietate asupra cotei de 
1
/
2
 din apartamentul nr. 15 situat în  

Bucureşti, str. Bitolia nr. 2, etaj 3, sector 1 şi transmiterea acestuia în 

 administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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 Certificatul de moştenitor nr. 132/15.12.2015; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 132/15.12.2015, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se transmite în administrarea Administraţia Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la 

art. 1. 

 Art. 3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub beneficiu de 

inventar în numele municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar.  

Art.4 Administraţia Fondului Imobiliar va suporta toate  cheltuielile care grevează asupra 

bunului imobil prevăzut la art. 1. 

Art.5 Primarul General prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate, Administraţia Fondului 

Imobiliar şi Comisia de reprezentare a Municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesunilor vacante şi acceptarea acestora sub 
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beneficiu de inventar în numele 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 41 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 41/29.02.2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr.132/15.12.2015 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, str.  Bitolia nr. 2, et. 3,  

sector 1, ap. 15 

Cota de ½ din apartamentul cu suprafaţa utilă  

de 29.52 mp, împreună cu cota parte de 2,1%  

din părţile şi dependinţele comune ale  

imobilului, precum şi dreptul de proprietate  

asupra terenului indiviz aferent apartamentului  

în suprafață de 5,85 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenţei Comitetului Municipal al Energiei 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia utilităţi Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităţi publice şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului României nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) lit. b). alin. (4) lit. e) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1 Se aprobă modificarea componenţei Comitetului Municipal al Energiei, constituit prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având componenţa 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 277/2006 şi Anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

251/2009 se abrogă. 

Art. 3 Direcţia Generală Infrastructură şi Servicii Publice – Direcţia Utilităţi Publice, Autoritatea 

Municipală de reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), RADET şi persoanele nominalizate vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

București din data de 29.02.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 42 
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Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/29.02.2016 

privind constituirea Comitetului Municipal al Energiei 

 

Componența Comitetului Municipal al Energiei (CME): 

 

PREȘEDINTE:  

1.  Viceprimar al Municipiului București 

VICEPREȘEDINTE:  

2.  Președinte Comisia pentru Utilități Publice – C.G.M.B 

SECRETAR:  

3.  Domnul Panaitescu Horațiu, Consilier C.G.M.B 

MEMBRI:  

4.  Reprezentant Cabinet Primar General; 

5.  Domnul Boajă Minică, Consilier C.G.M.B. – Comisia 

economică, buget, finanțe; 

6.  Domnul Câmpeanu Remus Cătălin, Consilier C.G.M.B. – 

Comisia juridică și de disciplină 

7.  Domnul Deaconescu Ionel Cristinel Consilier C.G.M.B. – 

Comisia pentru igienizare și salubritate 

8.  Director Executiv Primăria Municipiului București – Direcția 

Utilități Publice; 

9.  Director General R.A:D.E.T.; 

10.  Director General Electrocentrale București S.A.; 

11.  Reprezentant A.N.R.E.; 

12.  Expert consultant Prof. Univ. Dr. Ioan Horia Neamțu – 

Academia de Studii Economice București; 

13.  Dr. Ing. Adrian Andrei Adam – Director General – Institutul 

Național de Cercetare Dezvoltare pentru Energie INCDE – 

ICEMENERG București; 

14.  Prof. Dr. Ing. Tudor Prisecaru – Universitatea Politehnică din 

București - Facultatea de Inginerie Mecanică; 

15.  Prof. Dr. Ing. Constantin Bulac – Decan – Facultatea de 

Energetică - Universitatea Politehnică din București; 

16.  Prof. Dr. Ing. Sorin Burchiu – Decan – Facultatea de Inginerie 

a Instalațiilor – Universitatea Tehnică de Construcții București; 

17.  Prof. Dr. Ing. Virgil Mușatescu – Consultant la CNR-CME 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei speciale  

pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului  

Bucureşti 
 

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; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. I După art. 1 din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei 

speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

Bucureşti, se introduce art. 1
1
 care va avea următorul cuprins: 

„Art 1
1
-Secretariatul tehnic al Comisiei precizată la Art. 1, va fi asigurat prin grija Direcţiei 

Patrimoniu" . 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 343/2010 rămân neschimbate. 

Art. III 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 43 



55 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Municipiului București 
 

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

de specialitate al Direcției Juridic; 

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

București; 

Luând în considerare Dispoziția Primarului General nr. 236/18.02.2016;  

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

autorității teritoriale de ordine publică; 

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

alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Iocală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se validează domnul Dragomir Cezar ca reprezentant al comunității în cadrul Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București, în locul doamnei Câmpurean Mariana. 

Art.2 Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012 se modifică în mod corespunzător. 

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

București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 29.02.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 44  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Direcţiei Integrare Străini şi Diversitate  

și modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei pentru relația cu uniunea europeană, raportul Comisiei pentru relații 

internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei economice, buget, 

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

București; 

Luând în considerare avizul Agenției Nationale a Funcționarilor Publici nr.8856/2016; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTf 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 (1) Se înființează Direcția Integrare Străini și Diversitate, ca structură distinctă în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General, în 

vederea asigurării coordonării activităților Primăriei Municipiului București privind integrarea locală a 

cetățenilor străini prezenți pe teritoriul municipiului București, a respectării principiilor diversității, 

definite în Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității culturale, statuate ca 

fundament al Uniunii Europene și în acord cu obligațiile asumate prin aderarea municipiului București 

la programul Orașe Interculturale al Consiliului Europei. 

2) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Direcției lntegrare Străini și 

Diversitate sunt cele din anexa nr. 1 și nr. 2 Ia prezenta hotărâre. 

(3) Cu aceeași dată Direcția Apărare, Protecție Civilă își schimbă denumirea în Direcția 

Înzestrare Materială și Voluntariat. 

(4) În cadrul Cabinetului Secretar general se desființează funcția de natură contractuală de 

consilier juridic, S, gradul 1A  (poz. 27 din statul de funcții) și se înființează funcția publică de 

consilier, S, clasa I, gradul profesional superior, statul de funcții al acestuia fiind cel din anexa nr. 1 Ia 

prezenta hotărâre. 

Art.2 (1)  Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General - anexa nr. 1 din 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează conform structurilor prevăzute în anexa nr.1 Ia prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General, de 

1019 posturi. 
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(3) Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului 

General - anexa nr. 2 Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică și se completează cu prevederile anexei nr. 2 Ia prezenta hotărâre. 

(4) Anexa nr. 1* și anexa nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

Art.4 De Ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile, în 

vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 107
^
1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 45 

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

 
  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI) 

 

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

Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni; 

Văzând raportul Comisiei pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu alte Autorităţi 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Bucureşti-lIfov (ADIBI), conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B nr. 85/30.08.2012 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 

215/04.07.2013; 

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Bucureşti-lIfov(ADIBI) vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 TUDOR TOMA 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 46 
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ANEXA LA HCGMB NR. 

 

Lista reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară București-Ilfov (ADIBI) 

 

 

1. Ioan – Răzvan SAVA Primar General 

2. DARABONT Alexandru Dan Viceprimar 

3. RAICU Mircea Cristian Viceprimar 

4      ………………………………… Consilier General 

5      ………………………………… Consilier General 

6      ………………………………… Consilier General 

7      ………………………………… Consilier General 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 46/29.02.2016 privind desemnarea reprezentanților Municipiului 

Bucureşti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov 

(ADIBI),  pentru următoarele motive: 

Potrivit art. 18 alin.(2) din statutul asociaţiei aprobat prin HCGMB nr. 86/2008 " Adunarea 

Generală a Asociaţiei este compusă din Primarul General şi viceprimarii generali ai capitalei, 

preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov şi liderii grupurilor de consilieri din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov." 

Proiectul de hotărâre s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti din data de 29.02.2016, însă în timpul dezbaterilor, consilierii nu au propus 

nominal liderii tuturor grupurilor de consilieri din cadrul CGMB, înainte ca proiectul de hotărâre să fie 

votat şi prin urmare anexa nu a putut fi completată cu aceştia. 

 

În consecinţă, hotărârea nr.46 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti în cadrul şedinţei ordinare din data de 29.02.2016, fară respectarea normelor de procedură 

stabilite de O.G. nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului/cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)  

Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 15, sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef a 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.1672/1272747/21.11.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti  -  Direcţia  Urbanism: aviz preliminar nr. 7/21.04.2015; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti:decizia etapei de încadrare nr.68/27.07.2015; 

-Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a a Municipiului Bucureşti: aviz 

nr.781/Z/19.08.2015; 

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.  1329922/4619/18.05.2015; 

- Comisia Tehnică de Circulaţie: acord de principiu nr.12690/1329924/14.05.2015; 

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

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

H.C.G.M.B. nr. 232/2012 şi HCGMB nr. 224/2015. 

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 BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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       Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. G-ral 

Eremia Grigorescu nr. 15, sector 1, Bucureşti în conformitate cu anexele 1 şi 2, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 12/13.11.2015 şi anexa nr. 2 - 

Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare). 

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 Anexele nr. 1* şi 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MARIA MIRELA DINU 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 

 – Str. Padina nr. 2-10, 12-14, 16-20, 22, sector 1, Bucureşti  

(Fost Aleea Privighetorilor nr. 1A, loturile cu nr. cad. 243525, 243526, 243527, 243528) 

 

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 1343801/6820/11143/20.10.2015, 

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. 30/19.11.2013;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 30/16.07.2014;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Patrimoniu: adresele nr 1218567/1930/28.02.2014, nr. 

1231405/4489/25.04.2014, nr. 1222092/10.03 2014 nr 1218565/1929/28.02.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 83/22.12.2014;  

-Comisia de coordonare P.M.B.: aviz nr. 1273023/31.10.2014;  

-Comisia tehnică de circulaţie P.M.B.: acord de principiu nr. 1247460/19.06.2014;  

-Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S:A: aviz nr 

92/8496/23.03.2015; 

-Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică: aviz de principiu nr. 

4.214.012/17.12.2013; 

-Ministerul Apărării Naționale – statul Major General: aviz nr. D/6766; 

-Serviciul Român de Informații:adresa nr. 48.220/03.09.2015; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă română: aviz nr. 26362/545/06.11.2014; 

-Metrorex S.A.: aviz nr. M.04.02/628/26.06.2014; 

-Metroul S.A.: aviz nr. 108084/18.06.2014; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

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

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 BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism "Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - Str. Padina nr. 2-

10, 12-14, 16-20, 22, Sector 1, Bucureşti", în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 

26/14.10.2015, prezentat în anexa nr. 1, Planşa de reglementări, vizată spre neschimbare, 

prezentată în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de Urbanism, aferent, 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 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 48 
 
 
 
 
 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ - Str. Niagara nr.36, sector 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 nr 11142/27.10.2015, 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 preliminar nr. 21/21.07.2015;  

-Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Agenția Națională pentru Protecția Mediului: decizia 

etapei de încadrare nr. 22/14.04.2015; 

-Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: aviz de principiu nr. 

3.916.611/11.02.2015; 

-Ministerul Apărării Naționale – Statul Major General: aviz nr. D/59;  

- Serviciul Român de Informații – U.M. 0362 București: aviz nr. 47503/15.01.2015; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: adresa nr. 1404/A/28.07.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti Direcția Urbanism - Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 

1354759/18.09.2015;  

-Comisia Tehnică de Circulaţie : acord de principiu nr. 1300675/2252/12.02.2015;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

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

232/2012 şi H.C.G.M B nr 224/2015; 

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

publică, republicată. 
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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 BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ- Str. Niagara nr. 36, 

sector 1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 34/21.10.2015 prezentat în anexa nr. 

1, cu Planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 şi Regulamentul 

Local de Urbanism prezentând în anexa nr. 3. 

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 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* și 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 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 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 49 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

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

B-dul Dacia nr. 121, 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;  

Văzând documentele emise de: 

 -Primăria Municipiului Bucureşti – certificat de urbanism nr. 54/1199260/14.01.2014;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 16/09.03.2014;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 34/30.07.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.68/20.11.2014;  

-Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 1471/Z/22.12.2014; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1278985/31.10.2014;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12346/1266874/11.09.2014;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

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

232/2012 şi H.C.G.M B nr 224/2015; 

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 BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - B-dul Dacia nr. 121, sector 2, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 16/17.06.2015, prezentat în anexa nr. 1, Planul de 
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reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism aferent, reprezentând anexa nr. 3. 

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

specifică şi nu dă dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 29.02.2016 

Nr. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee  ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  

şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001166  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

de  Direcţia  Management Economic, precum şi Nota privind modificările aprobate, urmare a 

amendamentelor depuse în timpul dezbaterii Proiectului bugetului general consolidat de venituri şi 

cheltuieli pe titluri, articole şi aliniate pentru anul 2016 al Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul art. 19 şi 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului României nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi 

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

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

aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. MBRTRZ 3829/14.01.2016 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 863/13.01.2016 a directorului general 

al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adaugată pentru sectoarele 1-6 ale Municipiului Bucureşti; 
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 Ţinând seama de adresa nr. MBRTRZ 4801/18.01.2016 transmisă de către Activitatea de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind repartizarea pe trimestre a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 

2016; 

 Văzând adresa transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 

Municipiului Bucureşti privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 

2016; 

 Conform adresei nr. 1015/14.01.2016 transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind transferurile pentru finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap în anul 2016 ; 

 Luând în considerare adresa nr. 514736/18.01.2016 transmisa de catre Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2016 pentru care au fost avute în 

vedere încasările la data de 29.01.2016, precum şi estimările pentru anii 2016-2018 ; 

 Ţinând seama de adresa nr. 264/08.02.2016 către Direcţia Investiţii şi Direcţia Management 

Economic – Sector 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Conform adresei nr. 262/08.02.2016 către Direcţia Generală de Asistenţă Publică şi Protecţia 

Copilului Sector 1; 

 Având în vedere adresa nr. 263/08.02.2016 către Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2016 este în sumă 

de 1.530.811,22 mii lei şi este repartizat astfel: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.031.390,91 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 499.420,31 mii lei. 

 

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

sumă de 1.381.997,24 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă de 1.127.147,00 mii lei, conform 

anexei nr.1.1 (1.1.1. si 1.1.2), astfel: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.006.389,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120.758,00 mii lei. 
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 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2016 sunt în sumă de 22.820,93 mii lei lei, conform anexei nr. 

1.3 și sunt repartizate pe secţiuni, astfel: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.820,93 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei. 

 Veniturile din împrumuturi externe pe anul 2016 sunt în sumă de 194.898,00 mii lei, 

conform anexei 1.5, şi sunt repartizate pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei; 

 Veniturile din împrumuturi interne pe anul 2016 sunt în sumă de 37.131,31 mii lei, 

conform anexei 1.6.  

Veniturile sunt repartizate pe sectiunea de dezvoltare, conform anexei 1.6.1:  

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei; 

 

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

sumă de 1.530.811,22 mii lei si sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 Bugetul local pe anul 2016 este în sumă de 1.273.780,00 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel 

 (1) 1.273.780,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.006.389,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 267.391,00 mii lei. 

 (2) 64.859,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 58.918,00 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 5.941,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.1 

(1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);  

 (3) 31.508,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 30.926,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 582,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.2 

(1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3 ; 1.2.1.2.4);  

 (4) 21.096,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 21.096,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.3 

(1.2.1.3.1);  

 (5) 732,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care:                 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 647,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 85,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.4 

(1.2.1.4.1);  
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 (6) 25.973,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.219,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.754,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.5 

(1.2.1.5.1);  

  (7) 437.067,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 335.391,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 101.676,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.6 

(1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.2.1 ; 1.2.1.6.2.2);  

(8) 63.652,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.553,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 29.099,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.7 

(1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3); 

 (9) 121.877,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 97.597,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 24.280,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.8 

(1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4); 

 (10) 150.200,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 139.356,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.844,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.9 

(1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5); 

 (11) 159.571,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 79.575,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 79.996,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.10 

(1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4); 

 (12) 160.693,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.198,00 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.495,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.11 

(1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 ; 1.2.1.11.3); 

 (13) 36.552,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.913,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.639,00 mii lei, conform anexei nr.1.2.1.12 

(1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ; 1.2.1.12.3); 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare pe anul 2016, în valoare de 146.633,00 mii lei, se acoperă din 

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

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

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

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

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2016 este în sumă de 25.001,91  mii lei, conform anexei nr. 1.4, şi este 

repartizat pe secţiuni astfel: 

 (1)  25.001,91 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.001,91 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1; 

 (2) 13.827,91 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 13.827,91 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform anexei 1.4.1.1 

(1.4.1.1.1); 

 (3) 2.687,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.687,00 mii lei, conform anexei 1.4.1.2 

(1.4.1.2.1); 

 (4)      8.487,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.487,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.3 

(1.4.1.3.1). 

 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2016 în valoare totală de 

2.180,98 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de 

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

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

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

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

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

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

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

excedentul anilor precedenţi în valoare de 1.574,98 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

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

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

precedenţi în valoare de 407,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul 

curent; 

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

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

de 199,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  
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 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2016 este în sumă de 194.898,00 mii lei, 

conform anexei 1.5, şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1) 194.898,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei 1.5.1, 

din care: 

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei; 

 

 (2)  194.898,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei 1.5.1.1. (1.5.1.1.1). 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2016 este în sumă de 37.131,31 mii lei.  

Bugetul este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei 1.6, după cum urmează:     

  

 (1) 37.131,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, conform anexei 1.6.1, din 

care: 

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei;  

 

 (2) 37.131,31  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei 1.6.1.1. 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2016 în sumă de 499.280,31 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care: 

  - 267.251,00 mii lei – bugetul local; 

  - 194.898,00 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

  -  37.131,31 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

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

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

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

şi Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncțional 

Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, precum 

şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

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

data de 05.02. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        22 

 Data:     05.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRAARREE  

pprriinn  ccaarree  ssee  ssoolliicciittăă    CCoonnssiilliiuulluuii  GGeenneerraall  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ttrraannssmmiitteerreeaa  ccăăttrree  

CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    aa  ddrreeppttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aa  TTeeaattrruulluuii  ddee  VVaarrăă  

„„NNiiccoollaaee  BBăăllcceessccuu””,,  ddiinn  iinncciinnttaa  PPaarrccuulluuii  BBaazziilleessccuu  ddiinn    SSeeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 privind 

necesitatea restaurării, consolidării şi reinserţiei Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” în circuitul 

public; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.867 privind constituirea dreptului de administrare şi ale  art.868 

privind exercitarea dreptului de administrare din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.,160/23.08.2001 privind transmiterea în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor 

grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în temeiul cărora Parcul 

Bazilescu din sectorul 1 se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administraţia 

Domeniului Public Sector 1; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin 

care să ceară Guvernului României transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”. 

 (2) Destinaţia    şi   modul    de utilizare a imobilului descris la alin.(1) vor fi reglementate printr-

un Protocol încheiat între Ministerul  Culturii şi Consiliul Local al Sectorului 1.                        
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 (3) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului  Local 

al Sectorului 1, protocolul menţionat la alin.(2), precum şi orice alte înscrisuri vor fi necesare pentru 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de consiliu. 

  

 Art.2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  

nr.267/20.12.2012 se abrogă. 

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Serviciul Centru Cultural de Tineret vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

instituţiei/compartimentelor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti. 

 

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

data de 05.02.2016. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        23 

 Data:     05.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriinn  ccaarree  ssee  ssoolliicciittăă    CCoonnssiilliiuulluuii  GGeenneerraall  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ttrraannssmmiitteerreeaa  ccăăttrree  

CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    aa  ddrreeppttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  aa  oobbiieeccttiivvuulluuii  

„„CClluubbuull  CCooppiiiilloorr  SSeeccttoorr  11  ––  BBaazzaa  SSppoorrttiivvăă  CCiirreeşşaarriiii””,,  ssiittuuaattăă  îînn  SSttrr..HHeerrmmaannnn  OObbeerrtthh,,  

SSeeccttoorruull  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

  

 Luând în considerare Expunerea de motive a consilierilor locali ai Sectorului 1 privind 

necesitatea restaurării şi reinserţiei obiectivului „Clubul Copiilor Sector 1 – Baza Sportivă Cireşarii” în 

circuitul public; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.867 privind constituirea dreptului de administrare şi ale  art.868 

privind exercitarea dreptului de administrare din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.  (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin 

care să ceară Guvernului României transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul public al municipiului Bucureşti şi 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Clubului Copiilor Sector 1 – Baza Sportivă Cireşarii. 

 (2) Destinaţia şi modul de utilizare a imobilului descris la alin.(1) vor fi reglementate printr-un 

Protocol încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Consiliul Local al Sectorului 1. 

 (3) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului  Local 

al Sectorului 1, protocolul menţionat la alin.(2), precum şi orice alte înscrisuri vor fi necesare pentru 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de consiliu. 

  

 Art.2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.70/21.04.2015 

se abrogă. 
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 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Serviciul Centru Cultural de Tineret vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

instituţiei/compartimentelor menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti. 

 

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

data de 05.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        24 

 Data:     05.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriinn  ccaarree  ssee  iiaa  aacctt  ddee  ddeemmiissiiaa  ddoommnnuulluuii  BBooggddaann  VViirrggiilliiuu  PPaavveell  

 

 Luând act de adresa nr.4311/05.02.2016, prin care domnul Bogdan Virgiliu Pavel  aduce la 

cunoştinţă demisia sa din funcţia de consilier local; 

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

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

1; 

 Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Referatul constatator al  Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti 

şi al Secretarului Sectorului 1;  

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

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

 Potrivit dispoziţiilor art.9, alin. (3), lit.a), coroborate cu dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 114/23.06.2012 privind 

validarea mandatului de consilier al domnului Bogdan Virgiliu Pavel;  

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic – Se ia act de demisia domnului Bogdan Virgiliu Pavel  şi se declară vacant locul 

de consilier local. 

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        25 

 Data:     26.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriinn  ccaarree  ssee  iiaa  aacctt  ddee  ddeemmiissiiaa  ddoommnnuulluuii  SSiillvviiccăă  TTăăsseell  SSttaann  ddiinn  ffuunnccţţiiaa  ddee  mmeemmbbrruu  îînn  CCoommiissiiaa  

SSeeccttoorruulluuii  11  ppeennttrruu  aannaalliizzaa  ssoolliicciittăărriilloorr  ddee  llooccuuiinnţţee  ssoocciiaallee  şşii  ddee  nneecceessiittaattee  ccoonnffoorrmm  

pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..111144//11999966,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  şşii  aallee  

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

 

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stat; 

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

desemnarea membrilor în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de 

necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările 

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

 Ţinând seama de solicitarea domnului Tăsel Silvică Stan, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti sub nr.716/08.01.2016 prin care ne aduce la cunoştinţă demisia din funcţia de 

membru al Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate 
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conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1. Se ia act de demisia domnului Silvică Tăsel Stan din funcţia de membru în Comisia 

Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii 

nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 

României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al 

municipiului București. 

 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1  şi  Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond Imobiliar 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        26 

 Data:     26.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriinn  ccaarree  ssee  iiaa  aacctt  ddee  ddeemmiissiiaa  ddoommnnuulluuii  DDoorruu  IIaammaannddii    ddiinn  ffuunnccţţiiaa  ddee  mmeemmbbrruu  îînn  CCoommiissiiaa  

SSeeccttoorruulluuii  11  ppeennttrruu  aannaalliizzaa  ssoolliicciittăărriilloorr  ddee  llooccuuiinnţţee  ssoocciiaallee  şşii  ddee  nneecceessiittaattee  ccoonnffoorrmm  

pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..111144//11999966,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  şşii  aallee  

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

 

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stat; 

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

desemnarea membrilor în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de 

necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările 

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

 Ţinând seama de solicitarea domnului Doru Iamandi, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti sub nr.2599/25.01.2016 prin care ne aduce la cunoştinţă demisia din funcţia de membru al 

Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform 
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prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii 

Guvernului României nr.1275/2000; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1. Se ia act de demisia domnului Doru Iamandi din funcţia de membru în Comisia 

Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii 

nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 

României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare – Primarul sectorului 1 al 

municipiului București. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1  şi  Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond Imobiliar 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        27 

 Data:     26.02.2016 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  îînnffiiiinnțțaarreeaa,,  oorrggaanniizzaarreeaa  șșii  ffuunnccțțiioonnaarreeaa  CCeennttrruulluuii  CCuullttuurraall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    aall  

MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii,,  iinnssttiittuuțțiiee  ppuubblliiccăă  ddee  ccuullttuurrăă,,  

ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă,,  îînn  ssuubboorrddiinneeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11 

 

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

Raportul de specialitate al Serviciului Centrul Cultural de Tineret; 

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

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

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

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

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

 În temeiul prevederilor art.81, alin.(2),  lit.h), coroborat cu art.81, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1), alin.(2) lit.d), coroborate cu alin.(3) şi art.115, 

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

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local al 

Sectorului 1 să hotărască cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al 

Sectorului 1 al Municipiului București, instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1 și Serviciul Centrul Cultural de Tineret vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

către Serviciul Centrul Cultural de Tineret, precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

  

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        28 

 Data:     26.02.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1                                                                                                   

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Instituto Cervantes – Bucureşti 

 

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

motive a Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând act de adresa Institutului Cervantes Bucureşti înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 

cu nr. 32409/26.10.2015, precum şi discuţiile care au avut loc cu reprezentanţii Institutului; 

 Ţinând seama de numeroasele solicitări venite din partea părinţilor/elevilor din cadrul unităţilor 

de învăţământ de pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Instituto Cervantes – Bucureşti pentru desfăşurarea în 

comun a unui program extracuricular de învăţare a limbii spaniole în unităţile de învăţământ de pe 

raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

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

obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate. 

 Art.3. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prevăzute la art. 1. 
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 Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar Sector 1 şi 

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

hotărâri. 

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

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

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        29 

 Data:     26.02.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  22  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11                                          

nnrr..  220077//1111..1122..22001144  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa    sseeccttoorruulluuii  

11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001155--22001166 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

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

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

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

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

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

 Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2015-2016; 

 Luând act de adresa Grădiniţei Newton Academy nr. 215/09.02.2016, înaintată Inspectoratului  

Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care informează asupra faptului că din data de 01.01.2016 şi-a 

încetat activitatea din lipsă de spaţiu; 

 Ţinând seama de faptul că, din eroare, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Locala l               

Sectorului 1 nr. 17/28.01.2016 conţinea informaţii incomplete cu privire la denumirile unităţilor de 

învăţământ preuniversitar particular pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 

2015-2016; 

 Ţinând seama de discuţiile purtate cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti privind componenţa reţelei şcolare preuniversitare de stat particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, pentru anul şcolar 2015-2016; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 se modifică 

potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                       

nr. 207/11.12.2014 rămân nemodificate. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

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

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

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

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        30 

 Data:     26.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttiinnuuăărriiii  ffiinnaannţţăărriiii  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11,,  

pprriinn  CCoommpplleexxuull    MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  ““OO  AAllttăă  ŞŞaannssăă””,,  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  

FFuunnddaaţţiiaa  CCrruucceeaa  AAllbb  GGaallbbeennăă,,  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  mmaarrttiiee  22001166--ffeebbrruuaarriiee  22001177  

 

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

specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman;  

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art.42, alin.(4), art.96, alin.(2), art.112, alin.(3), literele f), p), 

q), art.140, alin.(1), lit.a) din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile 

sociale, modificată si completată prin Ordonanţa Guvernului României 86/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.86/26.04.2005 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială Sector 1, cu asociaţii şi fundaţii, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.34/1998 şi art.2 din Hotărârea Guvernului României nr.1153/2001; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.350/18.11.2004 

privind aprobarea implementării Proiectului “O Altă Şansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr.122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, 

implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în 

parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006-februarie 2007, ale 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanţării de 

către Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 a Proiectului  “O Altă Şansă”, implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 

2007 -  februarie 2008, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.84/27.03.2008 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 
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perioada martie 2008-februarie 2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40.03.02.2009 

privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  

Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, 

pentru perioada martie 2009-februarie 2010; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/25.03.2010 privind 

aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncţional 

Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru 

perioada martie 2010-februarie 2011, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.20/28.02.2011 

privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul 

Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, 

pentru perioada martie 2011-februarie 2012, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.52/28.03.2012 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2012-februarie 2013, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.37/28.02.2013 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2013-februarie 2014, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.28/27.02.2014 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2014-februarie 2015 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 

1 nr.40/26.02.2015 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin 

Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă” în parteneriat cu Fundaţia Crucea 

Alb Galbenă, pentru perioada martie 2015-februarie 2016; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiintarea în subordinea 

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

personalitate juridică; 

 Luând în considerare cererea Fundaţiei Crucea Alb Galbenă, înregistrată la Complexul 

Multifuncţional Caraiman sub nr.422/11.02.2016; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. n) şi q), coroborate cu art.115, alin.(1), 

lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraþiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă continuarea finanţării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  

Multifuncţional Caraiman, a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb 

Galbenă, pentru perioada martie 2016-februarie 2017. 
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 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifunctional Caraiman şi 

Fundaţia Crucea Alb Galbenă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        31 

 Data:     26.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea continuării cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti  prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului 

„Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a 

C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” 

 

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

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

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere solicitarea nr. 15/27.01.2016 a Fundaţiei Health AID România privind 

continuarea parteneriatului, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 sub nr. 6905/10.02.2016, precum şi Raportul de activitate pentru anul 2015; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.  Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 a municipiului 

Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia 

Health AID România, în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor 

protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”. 
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 Art.2.  Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor încheia 

convenţie de colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. În sensul art.2, se mandatează Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti să 

semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, convenţia de colaborare. 

 Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        32 

 Data:     26.02.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 226/22.12.2015 privind 

acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul 

achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Ștefănescu Constanța-Olimpia 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, 

precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea 

unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 226/22.12.2015 privind 

acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul 

achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Ștefănescu Constanța-Olimpia ca măsură de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale. 

 Art.2.(1)  Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială 

și protecția Copilului Sector 1 și doamna Ștefănescu Constanța- Olimpia vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        33 

 Data:     26.02.2016   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

       

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 - Raportul nr. 24/22.02.2016 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local 

al sectorului 1, avizele  nr. 15/12/08.12.2015, nr.15/8/08.12.2015, nr.2/2/09.02.2016, 

nr.2/3/09.02.2016, nr.2/4/09.02.2016, nr.2/32/09.02.2016, nr.1/5/12.01.2016, nr.13/1/15.10.2015,  

nr.2/5/09.02.2016, nr.1/6/12.01.2016, nr.1/1/12.01.2016, nr.15/5/08.12.2015 ale Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

 Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Reţele – PMB ; 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

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

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

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

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

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  

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

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

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

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

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

prezenta hotărâre şi conţine  12 poziţii.   

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

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

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

urbanistice contrare. 

 Art.5.(1) Primarul Sectorului 1 şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        34 

 Data:     26.02.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

    

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea procedurii pentru aprobarea tichetelor sociale pentru 

grădiniţe în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a 

copiilor proveniți din familii defavorizate 

 

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

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 15/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a 

tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

 Luând în considerare  Dispoziția nr. 842/18.02.2016 emisă de Primarul Sectorului 1 al 

municipiului București, în aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2015 și a Hotărârii Guvernului României 

nr. 15/2016; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă procedura privind aprobarea tichetelor sociale pentru grădiniţe în vederea 

stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, conform 

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

 Art.2.(1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri  

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

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        35 

 Data:     26.02.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aall  iinnssttiiiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii      LLooccaall  SSeeccttoorr  11 

 

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

întocmit de către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

numărului maxim de posturi pe anul 2016; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

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

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

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

modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; 

 În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri 

fiscal- bugetare; 
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 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare;   

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1017/2015 - pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

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

nr. 4 din 28.01.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și completarea prevederilor 

art. 32 și 36, alin. (1) ale Anexei nr. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate 

Consiliului Local Sector 1 – a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr. 102 din 28.05.2015, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor imperative ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010, 

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, să se încadreze în numărul 

maxim de posturi stabilit conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 4766 din 

18.03.2015 înregistrată sub nr. 431 din 24 .03.2015 precum și a adresei Instituției Prefectului 

Municipiului București nr. 5915 din 03.04.2015 înregistrată sub nr. 525 din 07.04.2015 precum și a 

adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 20434 din 16.12.2015 înregistrată sub nr. 1896 

din 22.12.2015;   

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 398 din 

29.01.2016 prin care se reglementează procedura internă privind organizarea și desfășurarea 

examenului de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

sectorului 1 al municipiului București;   

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

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

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

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

şi nevoile acestuia; 

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

posturi de 992 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

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

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

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

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

municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 
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întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice;   

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

reglementate de legislaţia în vigoare.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2016 privind aprobarea Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituțiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 2,  îşi încetează valabilitatea de la data 

intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4.(1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.    

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

data de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        36 

 Data:     26.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccaarriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee    

ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001166  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

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

specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul art. 19 şi 20 alin (1) lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Conform Legii nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 Ţinând seama de  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

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

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

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

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

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

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

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. MBRTRZ 15906/22.02.2016 transmisă de către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti privind Decizia nr. 1268/22.02.2016 a directorului 

general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucuresti de repartizare a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru sectoarele 1-6 ale Municipiului Bucureşti; 
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 În temeiul art.45 alin.(2) lit.a, art.81 alin.(2) lit.d şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2016 este în sumă 

de 1.530.829,22 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.031.408,91 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 499.420,31 mii lei. 

 

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

sumă de 1.382.015,24 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă de 1.127.165,00 mii lei, conform 

anexei nr.1.1 (1.1.1), astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.006.407,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 120.758,00 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2016 sunt în sumă de 22.820,93 mii lei lei și sunt repartizate pe 

secţiuni, astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.820,93 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei. 

 

 Veniturile din împrumuturi externe pe anul 2016 sunt în sumă de 194.898,00 mii lei 

şi sunt repartizate pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei; 

 

 Veniturile din împrumuturi interne pe anul 2016 sunt în sumă de 37.131,31 mii lei si 

sunt repartizate astfel:  

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei;  
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 Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 sunt în 

sumă de 1.530.829,22 mii lei si sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2016 este în sumă de 1.273.798,00 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1 )1.273.798,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.006.407,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 267.391,00 mii lei. 

 

 (2) 64.859,00 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 58.918,00 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 5.941,00 mii lei, nerectificandu-se.  

 

 (3) 31.508,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 30.926,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 582,00 mii lei, nerectificandu-se.  

 

 (4)   21.096,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 21.096,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (5) 732,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care:                 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 647,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 85,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (6)    25.973,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.219,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.754,00 mii lei, nerectificându-se. 

  

 (7)  437.085,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 335.409,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 101.676,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.1 (1.2.1.1.1); 

  

 (8) 63.652,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.553,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 29.099,00 mii lei, nerectificându-se.  
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 (9)   121.877,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 97.597,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 24.280,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (10)    150.200,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 139.356,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.844,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (11)  159.571,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 79.575,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 79.996,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (12)   160.693,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.198,00 mii lei; 

  -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.495,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (13)   36.552,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.913,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.639,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare pe anul 2016, în valoare de 146.633,00 mii lei, se acoperă din 

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după 

achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

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

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2016 este în sumă de 25.001,91  mii lei şi este repartizat pe secţiuni astfel: 

 

(1). 25.001,91 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 25.001,91 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

 (2) 13.827,91 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 13.827,91 mii lei;  
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  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

 (3) 2.687,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.687,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

 (4) 8.487,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.487,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificându-se. 

 

 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2016 în valoare totală de 

2.180,98 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de 

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

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

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

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

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

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

 

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

excedentul anilor precedenţi în valoare de 1.574,98 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

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

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

precedenţi în valoare de 407,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul 

curent; 

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

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

de 199,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2016 este în sumă de 194.898,00 mii lei şi 

este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1) 194.898,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2) 194.898,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2016 este în sumă de 37.131,31 mii lei.  
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 Bugetul este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

  

 (1) 37.131,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07,  

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

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (2) 37.131,31  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.  

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2016 în sumă de 499.280,31 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care: 

  - 267.251,00 mii lei – bugetul local; 

  - 194.898,00 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

  -  37.131,31 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 

 

 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 26.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        37 

 Data:     26.02.2016 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare de către Consiliul Local al  

Sectorului 2 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi  

Administrarea Bazelor de Date 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.02.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii Protocolului de 

Colaborare de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Direcția Generală de 

Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 4221/25.01.2016 precum şi Nota de Fundamentare nr. 

4222/25.01.2016 prezentate de Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de Specialitate nr. 5244/28.01.2016 al de Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 3560359/21.12.2015 a Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor  date, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr.1367/2009 privind înființarea, organizarea şi funcționarea 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată.  
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă încheierea ”Protocolului de Colaborare” pe linia furnizării de date din 

Registrul naţional de evidenţă a persoanelor între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București reprezentat de către Direcția Generala de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 2, 

cu sediul în str. Olari nr. 11 – 13, Sector 2, București şi Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în str. Obcina Mare 

nr. 2, Sector 6, București conform anexei ce cuprinde un număr de 7 file si face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

           (2) ”Protocolul de Colaborare” este prevăzut în anexa ce cuprinde un număr de 7 file și 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Sectorului 2 ”Protocolul 

de colaborare” prevăzut la art.1 alin. (2). 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 4  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexa se comunică instituțiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.7 

Bucureşti,12.02.2016  

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

 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.02.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  

şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2016 - 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.02.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului 

Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 - 2017;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 6208/432/01.02.2016 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular şi confesional, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul scolar 2016 - 2017; 

 - Avizul Conform nr. 27769, 29075, 177/12.01.2016 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2016 - 2017; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 

2016 - 2017, cu următoarele măsuri de reorganizare: 

 

 a) “Divizarea parţială” a Şcolii Gimnaziale nr. 27 prin desprinderea grupelor de preşcolari care 

vor fi alipite la Şcoala Gimnazială nr. 25, ca structură arondată, în condiţiile art. 21 alin. (3) din 

Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular şi confesional, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2016 - 2017 aprobată prin Ordinul nr. 5556/2015, operaţiune în urma 

căreia Şcoala Gimnazială nr. 27 îşi păstrează personalitatea juridică iar Şcoala Gimnazială nr. 25 

preia grupele de preşcolari, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente acestui transfer. 

 

 b) “Divizarea parţială” a  Şcolii Gimnaziale “Grigore Ghica Voievod” prin desprinderea grupelor 

de preşcolari care vor fi alipite Grădiniţei nr. 234, ca structură arondată,  în condiţiile art. 21 alin. (3) 

din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 

stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular şi confesional, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2016 - 2017 aprobată prin Ordinul nr. 5556/2015, operaţiune în urma 

căreia Şcoala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod” îşi păstrează personalitatea juridică iar Grădiniţa 

nr. 234 preia grupele de preşcolari, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente acestui transfer. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâre. 

 

 Art. 3  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 8 

Bucureşti, 12.02.2016 

 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.02.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2016 - 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.02.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

începând cu anul şcolar 2016 - 2017;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 6208/431/01.02.2016 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul de specialitate nr. 6799/03.02.2016 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6.564/13.12.2011 privind 

aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular şi confesional, 

precum şi emiterea avizului conform în vederea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017; 

 - Avizul Conform nr. 35/DGMRS/13.01.2016 emis de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special 

postliceal pentru anul şcolar 2016 - 2017; 
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 - Avizul Conform nr. 27769, 29075, 177/12.01.2016 emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016 – 2017. 

 

 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) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016 - 2017, conform 

anexei nr. 1. 

              (2) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016 - 2017, conform 

anexei nr. 2. 

              (3) Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv 

suplimentar şi pentru activităţi extraşcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuse 

să funcţioneze în anul şcolar 2016 - 2017, conform anexei nr. 3. 

              (4) Anexele nr. 1 – 3 conţin un număr de 9 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se va publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.9 

Bucureşti, 12.02.2016 

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

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.02.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.02.2015; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016;  

 Analizând: 

 - Anunțul public nr. 4092/22.01.2016 întocmit de Direcţia Administraţie Publică și Evidență 

Electorală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Raportul ordonatorului principal de credite, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, nr. 

7308/05.02.2016 la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

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

 - Legea nr. 339/19.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

 - Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea-Cadru nr. 284/2010 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 993/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se 

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

standard per elev/preşcolar;    

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării 

modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de 

finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a 

blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificarea şi 

completarea HCLS2 nr.26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale 

privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței; 

 - Decizia nr. 863/13.01.2016 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate; 

 - Adresa nr. 1015/14.01.2016 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la 

sumele alocate Sectorului 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

 - Adresa nr. 5476/20.01.2016 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti 

privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru anul 2016 și 

estimările pe anii 2017-2019; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea 

nivelurilor, impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti începând cu anul 2016; 

 - 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 exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 se 

stabileşte conform  anexei nr.1, astfel: 

- venituri    - 1.158.236 mii lei; 

- cheltuieli  - 1.464.861 mii lei;  

- deficit       - 306.625 mii lei. 

 Deficitul este finanţat din excedentul anului 2015 în sumă de 306.625 mii lei. 

 

 Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 (anexa nr. 2) se 

stabileşte la: 

 venituri la suma de 999.709 mii lei, din care: 
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 venituri ale secţiunii de funcţionare - 716.356 mii lei (diminuate cu vărsămintele 

transferate la secţiunea de dezvoltare) 

 venituri ale secţiunii dezvoltare - 283.353 mii lei (din care 270.922 mii lei reprezintă 

vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 cheltuieli la suma de 1.306.334 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  716.356 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  589.978 mii lei; 

 deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in 

valoare de 306.625 mii lei. 

     

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 

2016 în sumă de 1.306.334 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, 

secţiuni, paragrafe, titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori de credite, dupã cum urmează: 

   (1) 36.842 mii lei pentru cap.51.02 «Autorităţi Executive», conform anexei nr. 2.3 , repartizate 

astfel: 

 24.893 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile 

funcţionare şi dezvoltare ale Autorităţii Executive a Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, anexa nr. 2.4; 

 2.351 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare 

şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, anexa nr. 2.5; 

 9.598 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile funcţionare 

şi dezvoltare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.6. 

 (2) 22.536 mii lei pentru cap. 54.02 «Alte servicii publice generale», anexa nr. 2.7; 

 19.000 mii lei – fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, 

anexa  nr. 2.8; 

 3.536 mii lei – pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile 

funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din cadrul 

Primăriei Sectorului 2, anexa  nr. 2.9; 

 (3) 17.148 mii lei pentru cap. 55.02 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi» 

reprezentând dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor  contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2 , anexa nr. 2.10 ; 

 (4) 629 mii lei pentru cap. 60.02 «Apărare naţională» pentru finanţarea cheltuielilor  prevăzute 

la secţiunea funcţionare şi dezvoltare pentru  Centrul Militar al Sectorului 2 Bucureşti -  anexa    nr.  

2.12; 

 (5) 21.855 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publică şi siguranţă naţională» (anexa 

nr. 2.13), repartizate astfel : 

 20.574 mii lei – pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunile 

funcţionare şi dezvoltare ale Poliţiei Locale a  Sectorului 2, anexa nr. 2.15; 



121 

 

 281 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea funcţionare 

pentru Protecţia Civilă –Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al  Sectorului 

2, anexa nr.  2.16; 

 1.000 mii lei - pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea 

dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  

nr. 2.17; 

 (6) 290.951 mii lei – pentru cap. 65.02 «Învăţământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor  

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ce se finanţează din bugetele locale, inclusiv  pentru 

finanţarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a programului social de 

acordare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe în şcoli şi  rambursării creditelor utilizate din 

acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.20 - 2.46.   

 (7) 3.096 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.47 repartizate astfel: 

 1.100 mii lei – transferuri pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi a 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii prin - Direcţia Generală de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - pentru spitalul clinic de urgenţă 

Sfantul Pantelimon, anexa nr. 2.48; 

 1.996 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea 

funcţionare şi la secţiunea dezvoltare pentru  Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, 

anexa nr.  2.49; 

 (8) 94.723 mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere şi Religie» (anexa nr. 2.50), din 

care:  

 3.090 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul  Cultural “Mihai 

Eminescu” – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, conform anexei nr. 2.51; 

 16.690 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea 

dezvoltare pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa  

nr.  2.53; 

 51.643 mii lei pentru Administraţia Domeniului Public sector 2 (întreţinere 

grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement), anexa nr. 2.54; 

 23.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform 

anexei nr. 2.55; 

 300 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la secţiunea  funcţionare 

pentru proiecte  derulate de ordonatorul principal de credite, anexa  nr. 2.56. 

 (9) 132.900 mii lei pentru finanţarea cap. 68.02 «Asigurări şi asistenţă socială» - cheltuielile 

prevăzute la secţiunile funcţionare şi dezvoltare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, din care 400 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii 

anteriori,  anexele nr. 2.58 - 2.68. 

 (10) 541.871 mii lei pentru finanţarea cap. 70.02 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», 

anexele nr. 2.70 -2.75, astfel : 
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 540.229 mii lei – pentru cheltuielile prevăzute la secţiunea    dezvoltare în 

cadrul capitolului bugetar «Dezvoltarea sistemului de locuinţe» – pentru 

programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit ; 

 1.599 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale ; 

 43 mii lei – pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă. 

 (11) 111.619 mii lei – pentru finanţarea cap.74.02 «Protecţia mediului» (anexa nr. 2.76), din 

care:  

 110.000 mii lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de 

salubrizare a sectorului în cadrul secţiunii de funcţionare, anexa nr. 2.77; 

 1.619 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile funcţionare şi 

dezvoltare în cadrul capitolului bugetar « Canalizare » atât pentru rambursarea 

de credite aferente datoriei publice  locale, cât şi pentru finanţarea programului de 

extindere a reţelei de canalizare în sector, anexa nr. 2.79. 

 (12) 32.164 mii lei – pentru finanţarea cap. 84.02 «Transporturi» (anexa nr. 2.81), din care: 

 11.357 mii lei pentru secţiunea de funcţionare şi dezvoltare din subcapitolul 

,,Străzi „‟ Administraţia Domeniului Public Sector 2, anexa nr. 2.84; 

 20.807 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secţiunile de funcţionare şi 

dezvoltare, pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, 

cât şi pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr. 

2.85 ; 2.86; 

 

 Art. 4 Se aprobă credite bugetare în sumă de 540.229 mii lei pentru finanțarea programelor de 

creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 derulate prin contul 

"Reparaţii capitale aferente activelor fixe", cod cont 71.03, anexa nr. 2.73 , din care: 

 Pentru blocurile cofinanțate prin Programul Național multianual de creștere a 

performanței energetice a blocurilor de locuințe – 40.105 mii lei, finanţarea din bugetul 

local al anului 2016, suma ce va fi folosită şi pentru preluarea cotei bugetului de stat, 

conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.105/2011- lot 265 blocuri; 

 Pentru blocurile finanţate prin contractul de credit extern încheiat cu Banca Europeana 

de Investiţii, la care cota bugetului local în procent de 25% este în anul 2016, în valoare 

de 47.541 mii lei – lot 321 blocuri; 

 Pentru blocurile finanțate prin Programul Local multianual de creștere a performanței 

energetice a blocurilor de locuințe – 452.583 mii lei – lot 541 blocuri; 

 

 Art. 5 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2 

Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor 

de locuit cu sumele virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în 

programul naţional. 
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 Art. 6 (1) Se aprobă includerea unui număr de 76 de obiective de investiţii în programul de 

investiţii finanţat din împrumutul extern contractat de la Banca Europeană de Investiţii în valoare de 

60.000.000 Euro. 

            (2) Se aprobă modificarea şi completarea anexei ce face parte integrantă din  HCLS2 

nr.94/30.09.2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării 

unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 Euro, cu un număr de 76 obiective de 

investiţii, conform anexei nr. 3.4 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7 Se aprobă cheltuielile finanţate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al 

Sectorului 2, în sumă de 123.243 mii lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei 

energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2, pentru un numar de 321 obiective de investiţii, 

anexele nr. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. 

 

 Art. 8 Se aprobă bugetul 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; 

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 

4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26, astfel: 

 - Total venituri  în sumă de 39.474 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   - 36.198 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare  -  3.276 mii lei (din care 8 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 - Total cheltuieli la suma de 39.474 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  36.198 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  3.276 mii lei; 

 

 Art. 9 Se aprobă programul de investiţii al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din 

fonduri bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 5; 5.1- 5.1159. 

 

 Art. 10 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 

2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe 

multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr. 6 

la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 11 Se aprobă Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2- Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56), conform anexei nr.7 şi fişele programelor 

multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform 

anexelor nr. 8; 8.1 -8.11; 9; 9.1-9.7; 

 

 Art. 12 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 şi pe lăcaşurile de cult din Sectorul 2 din anexa nr. 5.56. Sumele 
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aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre de către ordonatorul principal de credite prin 

ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2. 

 

 Art. 13 (1) Se aprobă numărul maxim de posturi finanţat pe anul 2016 pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 conform anexelor  nr. 10 – 20 .  

              (2) Se aprobă programul suport multisectorial pentru funcţionarea instituţiei, finanţat din 

bugetul general al sectorului 2, conform anexelor nr. 21-23. Se autorizează compartimentele de 

specialitate care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite 

bugetare în limitele prevăzute în anexele nr. 21-23 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 14 (1) Se aprobă finanţarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a 

programului social de acordare a  produselor lactate şi de panificaţie pentru copiii din grădiniţele cu 

program prelungit din Sectorul 2.  

              (2) Se aprobă alocarea veniturilor în sumă de 3.058 mii lei, provenite din taxa asupra 

mijlocului de transport stabilită în concordanţă cu prevederile art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea privind 

Codul fiscal nr. 227/2015, precum şi amenzile şi penalizările aferente, exclusiv pentru lucrări de 

întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale, venituri ce se regăsesc alocate 

în bugetul de cheltuieli ale subcapitolul ,,Străzi” aferent Administraţiei Domeniului Public Sector 2. 

 

 Art. 15 Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor fi repartizate 

pe trimester şi pe ordonatorii terţiari de credite, inclusiv pe centre de execuţie bugetară, de către 

ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de 

Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și a celor din Hotârârea Guvernului 

României nr. 9/2015. 

 

 Art. 16 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 51.577 mii lei în 

completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanţarea de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ special şi a CMBRAE. 

 

 Art. 17 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote defalcate 

din impozitul pe venit la dispoziţia Sectorului 2 a sumei de 26.984 mii lei pentru finanțarea 

complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţile de învăţământ 

special şi a CMBRAE. 

 

 Art. 18 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum şi de la 

aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al 

Sectorului 2, au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în 

limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între 
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creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 

21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

          (2) Ordonatorii de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au 

obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, 

graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2016, în 

funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1). 

         (3) Se interzice ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul general consolidat al 

Sectorului 2, recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată 

conform prevederilor alin. (1). 

 

 Art. 19  Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti 

propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2016, ca urmare a modificărilor 

intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor 

cauze justificate. 

 

 Art. 20 Anexele nr.1; 2; 2.1 - 2.90; 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 

4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 

5; 5.1 – 5.1159; 6; 7; 8; 8.1 - 8.11; 9; 9.1 -9.7; 10-20; 21; 22; 23 fac parte integrantã din prezenta 

hotãrâre . 

 

 Art. 21 (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, 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.10 

Bucureşti, 12.02.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.02.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului  

şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza  

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.02.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor 

aferente semestrului II al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 727/09.02.2016 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 9 alin. (7) coroborat cu art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 3470/2012; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă numărul total şi tipul burselor ce se acordă elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat în semestrul II al anului şcolar 2015 - 2016, structurat în funcţie de tipul bursei. 

            (2) Lista cuprinzând numărul şi tipul bursei aprobate pentru fiecare unitate de 

învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, componentă a reţelei şcolare din Sectorul 

2 al Municipiului Bucureşti, este prevăzută în anexa ce conţine 3 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/
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 Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1, astfel: 

 a) bursă de performanţă  -  500 lei/lună 

 b) bursă de merit: 

         - pentru medii cuprinse între 8,50 - 8,99 - 200 lei/lună 

        - pentru medii cuprinse între 9,00 - 9,49 - 300 lei/lună 

        - pentru medii cuprinse între 9,50 - 10,00 - 400 lei/lună 

 c) bursă de studiu - 400 lei/lună 

 d) bursă de ajutor social - 250 lei/lună 

 

 Art. 3 Criteriile specifice de acordare a burselor menţionate la art. 2 se stabilesc anual de 

consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, în aplicarea art. 20 din  

Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 4 Finanţarea burselor stabilite la art. 2 se va realiza în conformitate cu prevederile art. 105 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  art. 3 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 

5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 5 Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se face începând cu data de 15 

februarie 2016. 

 

 Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre. 

 

 Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

 
 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 11 

Bucureşti, 12.02.2016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

12.02.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
  

../My%20Documents/Downloads/www.pmb.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

H O T Ă R Â RE 

privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli  al  Consiliului Local al Sectorului 4 

pentru anul 2016, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Având în vedere : 

 

  -  Expunerea de motive a primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

  -  Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al   Consiliului Local al 

Sectorului 4 nr. P.6.2./ 792/09.02.2016 al Direcţiei economice ; 

 

- Decizia nr. 863/ 13.01.2016 a Directorului general al Direcţiei  Generale Regionale a  Finanţelor 

Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate pe anul 2016.  

                                                                                      

- Adresa nr. I – G 41/01.02.2016 a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 privind 

bugetul local detaliat la venituri pentru anul 2016  

                                                                                                             

- Adresa nr. 5476/20.01.2016 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2017 – 2019 

 

- Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  privind transferurile pentru finanţarea 

drepturilor acordate  pentru persoanele cu handicap pe anul 2015 

 

- Adresa nr. 1531/15.01.2016 a Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti privind transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico - sociale                                                                        

                                                                               

- Hotărârea nr.3503/19.02.2014 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale privind 

contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, a unei finanţări rambursabile în valoare de 

22.470.000 EUR, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. 

 

- Contract de finanţare nr. 8647/13.03.2015 şi Act adiţional 2 cu nr. 19096/09.11.2015 al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul naţional de dezvoltare 
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locală – obiectiv de investiţii „Modernizare şi extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei 

Sectorului 4 – Bucureşti” – în valoare de 12.513.630 lei 

 

- Ţinând seama de Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2015 al  Sectorului 4 al 

Municipiului Bucureşti. 

                                                           

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; 

         Având în vedere prevederile Legii nr. 339/ 2015  privind bugetul de stat pe anul 2016, Sectorul 

4 al Municipiului Bucureşti, propune în şedinţă publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de 

venitri și cheltuieli  al Consiliului Local al Sectorului 4 şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar 

al anului 2015 

 

 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 general consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli astfel : 

 ● Bugetul local de venituri şi cheltuieli în sumă de 540 000  mii lei, conform anexei nr. 1; 

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în 

sumă de 15 570,00  mii lei, conform anexei nr. 2 ; 

 ● Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, în 

sumă de 21 822,53 mii lei conform anexei nr. 3 ; 

 ● Anexa nr. 3.1.1 bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

65.10 – Învăţământ ; 

 ● Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu ; 

 ● Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 ; 

 ● Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri şi cheltuieli cu finanţare parţială din venituri proprii - cap. 

68.10.12 - Centrul Medico-Social; 

 

 Art. 2. 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 1.1- capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), în  
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valoare de  540 000  mii lei. 

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autorităţi publice  

- Anexa 1.2.1 - cap.51.02.01 - Autorităţi executive şi legislative 

- Anexa 1.2.2 - cap.51.02.01.03 D - D.G.I.T.L. 

- Anexa 1.2.3 - cap.51.02.01.03 - D.I.T. 

- Anexa 1.2.4 - cap.51.02.01.03 P - Primăria sector 4 

  

- Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale  

- Anexa 1.3.1 - cap.54.02.05 - Fond de rezervă bugetară 

- Anexa 1.3.2 - cap.54.02.10 D - Direcţia Evidenţă a Persoanelor Sector 4 

  

- Anexa 1.4 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi  

  

- Anexa 1.5 - capitol bugetar 60.02 - Apărare  

- Anexa 1.5.1 - cap.60.02.02 - Centrul Militar Zonal 

  

- Anexa 1.6 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională  

- Anexa 1.6.1 - cap.61.02.03 - Ordine Publică 

- Anexa 1.6.2 - cap.61.02.03.04 - Poliţia Locală Sector 4 

- Anexa 1.6.3 - cap.61.02.05 - Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor 

  

- Anexa 1.7 - capitol bugetar 65.02 - Învăţământ total 

- Anexa 1.7.1 - cap.65.02.01 - centralizator 

- Anexa 1.7.2 - cap.65.02.03 - D.I.T. 

- Anexa 1.7.3. - cap.65.02.03.01 - D.I.T. 1 

- Anexa 1.7.4 - cap.65.02.03.02 - D.I.T. 2 

- Anexa 1.7.5 - cap.65.02.03 US 1 - unităţi şcolare 

- Anexa 1.7.6 - cap.65.02.03 US 2 - unităţi şcolare 

- Anexa 1.7.7 - cap.65.02.04 - D.I.T. 1; D.I.T. 2 

- Anexa 1.7.8 - cap.65.02.04 US1 - unităţi şcolare 

- Anexa 1.7.9 - cap.65.02.04 US2 - unităţi şcolare 

- Anexa 1.7.10 - cap.65.02.04 US3 - unităţi şcolare 

- Anexa 1.7.11 - cap.65.02.05 - învăţământ postliceal 

- Anexa 1.7.12 - cap.65.02.07.04 - D.I.T. 

- Anexa 1.7.13 - cap.65.02.07.04 US1 - unităţi şcolare  

- Anexa 1.7.14 - cap.65.02.50 - Alte cheltuieli 

   

- Anexa 1.8 - capitol bugetar 66.02 - Sănătate 
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- Anexa 1.8.1 - cap.66.02.06.03 - Unităţi medico-sociale 

- Anexa 1.8.2 - cap.66.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii 

   

- Anexa 1.9 - capitol bugetar 67.02 - Cultură recreere şi religie 

- Anexa 1.9.1 - cap.67.02.03 - Servicii culturale 

- Anexa 1.9.2 - cap.67.02.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural Nicolae 

Bălcescu 

- Anexa 1.9.3 - cap.67.02.05 - Servicii recreative şi sportive 

- Anexa 1.9.4 

 

- cap.67.02.03 A 

 

- Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone 

Agrement 

- Anexa 1.9.5 - cap.67.02.03 P - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement PS 4 

- Anexa 1.9.6 - cap.67.02.50 - Alte servicii în domeniul culturii 

  

- Anexa 1.10 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială  

- Anexa 1.10.1 - cap.68.02.04.1 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

- Anexa 1.10.2 - cap.68.02.12 - Unităţi de asistenţă medico-sociale – Centrul 

medico-social 

- Anexa 1.10.3 - cap.68.02. AS - Asistenţă socială 

- Anexa 1.10.4 - cap.68.02.AS.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate 

- Anexa 1.10.5 - cap.68.02.AS.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii 

- Anexa 1.10.6 - cap.68.02.11. - Creşe 

- Anexa 1.10.7 - cap.68.02.AS.15 - Prevenirea excluderii sociale 

- Anexa 1.10.8 - cap.68.02.AS.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale 

   

- Anexa 1.11 - capitol bugetar 70.02 - Locuinţe servicii şi Dezvoltare Publică  

- Anexa 1.11.1 - cap.70.02.03 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

- Anexa 1.11.2 - cap.70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 

- Anexa 1.11.3 - cap.70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor 

şi dezvoltării comunale 

  

- Anexa 1.12 - capitol bugetar 74.02 - Protecţia mediului 

- Anexa 1.12.1 - cap.74.02.05 - Salubritate si gestiunea deşeurilor 

- Anexa 1.12.2 - cap.74.02.05.01 - Salubritate  

- Anexa 1.12.3 - cap.74.02.06 - Canalizare şi tratarea apelor reziduale 

   

- Anexa 1.13 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi 
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- Anexa 1.13.1 - cap.84.02.03 - Transport rutier 

- Anexa 1.13.2 - cap.84.02.03.03 - Străzi 

 

 Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate integral din venituri 

proprii, în sumă de 15 570 mii lei, conform anexei nr. 2.1. – cap.70.10.50 – Direcţia  Pieţe și 

Gestionare Activităţi Comerciale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru activităţile finanţate parţial din venituri 

proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care: 

 

- Anexa 3.1. - capitol bugetar 65.10 - Învăţămînt 

- Anexa 3.1.1 - cap. 65.10.03.01 - Învăţământ preşcolar  

- Anexa 3.1.2 - cap. 65.10.03.02 - Învăţământ preşcolar  

- Anexa 3.1.3 - cap. 65.10.04.01 - Învăţământ primar  

- Anexa 3.1.4 - cap. 65.10.04.02 - Învăţământ secundar superior  

- Anexa 3.1.5 - cap. 65.10.05 - Învăţământ postliceal 

- Anexa 3.1.6 - cap. 65.10.07.04 - Învăţământ special  

   

- Anexa 3.2. - capitol bugetar 67.10 - Cultură, recreere şi religie 

- Anexa 3.2.1 - cap.67.10.03.30 - Alte servicii culturale – Centrul Cultural 

Nicolae Bălcescu 

   

- Anexa 3.3. - capitol bugetar 68.10 - Asigurări şi asistenţă socială 

- Anexa 3.3.1 - cap.68.10.04.01 - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă CIA 

- Anexa 3.3.2 - cap.68.10.12 - Unităţi de asistenţă medico-socială – Centrul 

Medico-Social 

   

- Anexa 3.4. - capitol bugetar 70.10.50 – Administraţia pieţelor  

- Anexa 3.4.1 

 

- cap.70.10.50 

 

-  Direcţia  Pieţe și Gestionare Activităţi 

Comerciale 

  

Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care : 

- Anexa 4.1. - centralizator -  credite externe 

- Anexa 4.1.1 - cap. 70.06 -  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

- Anexa 4.1.2 - cap. 70.06.03 -  Locuinţe 

-Anexa 4.1.3 - cap.70.06.03.01 -  Dezvoltarea sistemului de locuinţe 
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 Art. 6. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre, din care : 

- Anexa 5.1. - centralizator -  Fonduri externe nerambursabile 

- Anexa 5.1.1 - cap. 50.08 -  Servicii publice generale  

- Anexa 5.1.2 - cap. 51.08.01 -  Autorităţi executive şi legislative  

- Anexa 5.1.3 

  

- cap. 51.08.01.03 

 

-  Primăria Sector 4 

  

Art. 7. Se aprobă Listele de investiţii aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, 

precum şi pentru unităţile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre : 

 - anexa nr. 6.1  ,,Lista de investiţii a Primăriei Sectorului 4” în valoare de  172.426,30  mii lei, 

din care : 

  - buget local :              60.011,33   mii lei; 

  - credite bancare :           112.414,97   mii lei; 

 - anexa nr.6.2, 6.2.1 ,,Lista de investiţii cu finanţare din buget local” a Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor Sector 4 ;   

 - anexa nr. 6.3, 6.3.1  ,,Lista de investitii a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4” ; 

 - anexa nr. 6.4, 6.4.1 ,,Lista de investiţii a Direcţiei Administrare Parcuri si Zone Agrement 

Sector 4”; 

 - anexa nr. 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 ,,Lista de investiţii – Centrul Cultural European pentru 

UNESCO  Nicolae Bălcescu”; 

 - anexa nr. 6.6, 6.6.1 ,,Lista de investiţii a Centrului medico-social „Sfântul Andrei”, cu finanţare 

din surse proprii; 

 - anexa nr. 6.7; 6.7.1 ,,Lista de investiţii a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1; 

 - anexa nr. 6.8, 6.8.1 ,,Lista de investiţii – Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 

Copilului Sector 4”; 

 - anexa nr. 6.9, 6.9.1 ,,Lista de investiţii, cu finanţare din surse proprii, Direcţia  Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4; 

 - anexa nr. 6.10, 6.10.1; 6.10.2; 6.10.3; 6.10.4; 6.10.5; 6.10.6 ,,Lista de investiţii, Direcţia de 

Învăţământ şi Tineret Sector 4; 

- anexa nr. 6.11;  6.11.1 ,,Lista de investiţii, cu finanţare din surse proprii – Direcţia  de 

Învăţământ şi Tineret Sector 4; 

 - anexa nr. 6.12; 6.12.1 ,,Lista de investiţii Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 

4; 

 - anexa nr.  7; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10 liste cu număr de personal precum 

și fondul salariilor de bază aferent instituţiei 
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Art. 8. Se aprobă deblocarea şi utilizarea integrală a sumei de 20 871,83  mii lei din excedentul 

bugetar, înregistrat la data 31.12.2015 pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pe anul 2016. 

 

 Art. 9. Se aprobă formularele 11; 11/1; 11/2 şi respectiv : 

 - Formularul 11 – Anexa nr.8 – Bugetul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale ; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr.8.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole ;  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr.8.2 – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 

paragrafe ; 

 - Formularul 11/2 – Anexa nr.8.3 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe. 

 

          Art. 10. Se aprobă virarea sumei de  20 000  mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secţiunea de 

funcţionare pentru Secţiunea de dezvoltare. 

 

 Art. 11.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

institutiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic al Consiliului 

Local şi Documente  Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 11.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 30/11.02.2016 
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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 studiului de oportunitate  

în vederea alegerii  formei  de gestiune a  serviciului  de administrare  

 a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare   

a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, 

 a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă  

 din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4;  

 

  Având în vedere Raportul de specialitate nr. 550/11.02.2016 întocmit de Direcţia Gospodărire 

Locală; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;   

 

 În temeiul: 

 Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea  şi  funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat  de interes local, aprobată  prin Legea nr. 3/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu  modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanţei de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată 

cu  modificări prin Legea nr. 515/2002; 

 Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată; 

 Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 308/16.12.1999, privind trecerea unor 

terenuri  în administrarea administraţiilor domeniului public ale sectoarelor 1 – 6; 

 Hotărârii Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor 

de protecţie  a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

 Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată; 

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

 Art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1  Se aprobă studiul de oportunitate pentru  fundamentarea şi stabilirea formei  de 

gestiune a  serviciului  de administrare  a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, 

întreţinere şi înfrumuseţare  a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a 

locurilor de agrement  şi a locurilor de joacă  din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti, conform anexei 

1*, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre; 

 

 Art.2  Se aprobă gestiunea serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru 

activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare  a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor 

publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 al 

municipiului Bucureşti, prin  „gestiune delegată”, cu  atribuire directă către S.C. Amenajarea 

Domeniului Public şi Privat 4  S.A. cu sediul în Şos. Olteniţei nr. 9, sector 4, prin negociere directă.  

 

 Art.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcţia 

Gospodărire Locală, Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii Achiziţii Publice şi Dezvoltare 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 şi Documente Electorale, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 11.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 31/11.02.2016 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind   aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini  

şi a Contractului  de delegare a gestiunii  serviciului  de administrare   

a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare 

  a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice,  a terenurilor de sport,  

a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă 

  din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4;  
 

  Având în vedere Raportul  de  specialitate nr. 549/11.02.2016 întocmit de Direcţia Gospodărire 

Locală; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;   
 

 În temeiul: 

 Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea  şi  funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat  de interes local, aprobată  prin Legea nr. 3/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii  de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu  modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanţei de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată 

cu  modificări prin Legea nr. 515/2002; 

 Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată; 

 Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 308/16.12.1999, privind trecerea unor 

terenuri  în administrarea administraţiilor domeniului public ale sectoarelor 1 – 6; 

 Hotărârii Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor 

de protecţie  a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

 Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată; 

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

 Art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art. 1  Se aprobă Regulamentul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare  a zonelor 

verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de 

joacă din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa 1*; 
 

 Art. 2  Se aprobă Caietul de sarcini al  serviciului de administrare a domeniului public şi privat 

pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare  a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor 

publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 al 

municipiului Bucureşti, conform anexei 2*; 
 

 Art. 3 Se aprobă Contractul de delegare  a gestiunii   serviciului  de administrare  a domeniului  

public şi privat  pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare  a zonelor verzi, a 

parcurilor şi grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din 

Sectorul 4 al municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa 3*; 
 

 Art. 4 În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei  hotărâri se vor supune aprobării 

Consiliului Local  preţurile şi/sau tarifele negociate cu  S.C. Amenajarea  Domeniului Public şi Privat  

4 S.A.  
 

 Art. 5  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, 

Direcţia Gospodărire Locală, Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii Achiziţii Publice şi Dezvoltare 

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 şi Documente 

Electorale, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 11.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 32/11.02.2016 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea  unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 4  

în Adunarea Generală a Acţionarilor  

de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9/26.01.2016, întocmit de Secretarul Sectorului 4 

şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;    

         Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43/25.10.2001, Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/07.07.2008, şi de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

104/30.05.2013; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr.31/1990 republicată, a societăţilor comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul  art. 45 alin.(1),  şi art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1  Cu data prezentei se desemnează următorii reprezentanţi ai Consiliului Local al 

Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C.,,A.D.P.P.4‟‟ S.A.:  

 - BĂLUŢĂ Aurelian ;                                

 - BALMUŞ Mircea ;   

 - VOICA NICULESCU Alina Ioana; 

 - CICAN Isabela; 

 - TOMA Veronica.                                                                                             

 Art. 2 Cu aceeaşi  dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/07.07.2008 şi  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 104/30.05.2013 îşi  încetează aplicabilitatea; 

 Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, 

reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 4 şi Secretarul Sectorului 4, iar comunicarea acesteia va 

fi efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente 

Electorale, conform competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 11.02.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 33/11.02.2016 
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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 

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 216/22.12.2015 privind prelungirea 

împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să întreţină spaţiile 

verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public 

  şi privat  al Municipiului Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate comun nr. 12.588/12.02.2016, întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 

Publice şi Dezvoltare şi Direcţia Gospodărire Locală ; 

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin (1) şi art. 81, alin (4) coroborat cu art.115 alin 1, lit “b” din 

legea nr.215/2001 a administraşiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 216/22.12.2015 

privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să 

întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public şi privat al 

Municipiului Bucureşti 

 Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Economică, Direcţia Gospodărire Locală şi Direcţia 

Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, aceasta fiind difuzată de Serviciul Tehnic Consiliului Local şi Documente Electorale, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 15.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 34/15.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â RE 

privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei  

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru 

eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi 

distractive, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum şi aprobarea modelelor de 

autorizaţii şi cerere (formulare tipizate)” 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al 

Serviciului Autorizări Comerciale; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

   Având în vedere prevederile: 

 Codul fiscal; 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti care stabileşte nivelurile impozitelor şi 

taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016; 

 Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 

nr. 99/2000; 

 Legii nr. 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; 

 Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

 Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele 

zone publice; 

 Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii 

de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea 

obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care 

se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată şi completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 19/2014; 

 Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu 

modificările şi completările ulterioare 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite; 

 Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, 

a ordinii şi liniştii publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

 În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1), precum şi cele ale art.81 alin.(2), lit.r) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă „Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive, pe raza administrativ teritorială a 

Sectorului 4, precum şi aprobarea modelelor de autorizaţii şi cerere (formulare tipizate)” conform 

Anexelor 1*, 1.1*, 1.2* şi 2*, 2.1*, 2.2* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

(cod CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor) precum şi taxa 

pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive (cod CAEN 932 

– Alte activităţi recreative şi distractive) este prevăzută prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti care stabileşte nivelurile impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, 

începând cu anul 2016. 

Art. 3. Începerea unui exerciţiu comercial fără a deţine autorizaţia privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică sau a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi 

distractive constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare (art. 73, pct. 1, lit. 

a-e, din O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art.1, lit.a din Legea 

nr.12/1990, republicată). 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Local Sector 4 nr.42/2007 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară 

activitate de alimentaţie publică modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 

nr.20/2012, precum şi alte dispoziţii contrare. 
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Art. 5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, serviciul de specialitate din aparatul de 

specialitate al Primăriei Sector 4 cu atribuţii specifice în eliberarea autorizaţiilor, Direcţia Generală de 

Poliţie Locală şi Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 35/29.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în 

conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a,  

b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi  

completările ulterioare, coroborat  cu prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Luând în consideraţie Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 

4 nr.760/20.01.2016; 

Ţinând cont de H.C.G.M.B. nr.272/22/12/2015 privind procedura cadru de acordare a scutirilor 

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În temeiul prevederilor art. 456 alin.2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin.2 lit. a, b, c, 

d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare,coroborat cu prevederile pct.25 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 2 lit. “c” coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi terenuri 

pentru persoanele care beneficiază de prevederile art. 456 alin.2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m şi r şi 

art. 464 alin.2 lit. a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, enumérate, conform anexei nr.1*. 

 Art. 2. Scutirile prevăzute la art.1 se acordă şi pentru bunurile comune ale soţilor, stabilite 

potrivit legii. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

 Art. 4. Începând cu anul 2016 se aprobă procedura privind acordarea scutirilor de la plata 

impozitului/taxei pe clădiri/terenuri prevăzută în anexa nr.2. 

 Art. 5.Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt cuprinse în anexele nr. 2*, nr.2.1* și 

nr.2.2*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Secretarul sectorului 4 si Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri, conform competenţelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 36/29.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt specificate în O.U.G. nr.44/2015  

privind acordarea unor facilităţi. 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraţie Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. 3693/25.01.2016;   

 Ținând cont de prevederile art.12 din O.U.G nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi; 

 Vâzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 2 lit „c” coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă procedura privind acordarea unor facilităţi fiscale prevăzute de O.U.G nr. 

44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale cu modificările şi completările ulterioare.  

  

 Art. 2. Se aprobă amânarea/anularea în cota de 50 % a obligaţiilor de plată accesorii calculate 

şi neachitate, pentru toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, la 

data emiterii deciziei de amânare/anulare,  

 

 Art. 3. Se aprobă anularea în cotă de 50 % a obligaţiilor de plată accesorii calculate şi 

neachitate, pentru toate obligaţiile de plată principale stinse până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv, la data emiterii deciziei de anulare, 

  

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

 

 Art. 5. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 4 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 37/29.02.2016 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi  

particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 19/22.02.2016, întocmit de Secretarul Sectorului 4 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu OMECS nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea 

efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular şi confesional, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul şcolar 2016-2017;  

 Luând act de Avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

nr.28896/12.01.2016; 

 În temeiul prevederilor art. 19 precum şi art.61, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 privind 

Educaţia Naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2), lit. ,,j‟‟ şi alin.(4) din Legea 

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

 Consiliul Local Sector 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017, conform Anexei* ce face parte integrantă din 

prezenta. 

  

 Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4 şi Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Sectorului 

4 precum şi toate unităţile nominalizate în anexă, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 38/29.02.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuinţele 

construite prin programul ANL,, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  4; 

Având în vedere: 

Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ nr. P.13.2/ 14 /19.02.2016, 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,  

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, 

Ţinând cont de: 

-Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pen tru 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 si completările ulterioare; 

-Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007, aprobată prin Legea nr.84/2008, privind asigurarea fondului 

de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari, 

În temeiul prevederilor cuprinse la art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, 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 ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuinţele 

construite prin programul ANL,, - conform anexei 1* şi “ Lista cu ordinea de prioritate pe 

anul 2016 pentru locuinţele construite prin programul ANL pentru persoanele/familiile 

EVACUATE,, - conform anexei 2* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4,  Serviciul Spaţiu Locativ  din cadrul 

Direcţiei Administrative, Patrimoniu şi Logistică şi Serviciul  Tehnic Consiliu Local şi Documente  

Electorale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor legale.  
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 39/29.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de  

LOCUINŢE SOCIALE”  persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere: 

Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ  nr. P.13.2/ 15 /19.02.2016,  

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;  

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Luând în considerare H.C.L. Sector 4 nr. 112/2009 – anexa 1.2, prin care la nivelul Sectorului 4  au fost 

adoptate ,,Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din 

fondul locativ de stat”; 

În conformitate cu art.43 din Legea nr.114/1996, republicată , cu modificările şi completările ulteioare, 

precum și art.21, art.30 din H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 – Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE” - conform  anexei 1*,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, listă la 

baza căreia s-au aflat   toate cererile depuse sau actualizate în anul 2015. 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul Direcţiei 

Administrative Patrimoniu şi Logistică şi Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 40/29.02.2016 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de  

LOCUINŢE SOCIALE ” pentru persoanele care au fost EVACUATE din casele retrocedate 

foştilor proprietari 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere: 

Referatul de specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ  nr. P13.2/ 16 /19.02.2016,  

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

Având în vedere Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G. nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 

locuinţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare; 

Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007, aprobată prin Legea nr.84/2008, privind asigurarea fondului de 

locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari ;  

Luând în considerare H.C.L.Sector 4  nr. 112/2009 – anexa 1.1, prin care la nivelul Sectorului 4 au 

fost adoptate ,,Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate privind atribuirea de locuinţe sociale 

pentru evacuaţi” ; 

În conformitate cu art. 43 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulteioare, 

precum și art.21, art.30 din H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 

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

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, 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 ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de 

LOCUINŢE SOCIALE pentru EVACUAŢI” persoanelor care au locuit cu forme legale într-un imobil 

din sectorul 4 care a fost restituit foştilor proprietari , conform anexei 1*, care face parte integrantă 

din prezenta hotarâre, listă la baza căreia s-au aflat toate cererile depuse sau actualizate în anul 

2015. 
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 Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul 

Direcţiei Administrative şi Patrimoniu şi Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral vor 

aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 41/29.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice şi juridice din Sectorul 4, 

zona Alunişului şi zona Apărătorii Patriei 

 

 CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4, 

 

Având în vedere: 

           - expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

           - referatul de specialitate al Direcţiei Gospodărire Locală nr. P.12.537/10.02.2016; 

           - prevederile HCGMB NR. 109/2012, privind colectarea selectivă a deşeurilor de către 

persoanele fizice şi asociaţiile de locatari/proprietari din Municipiul Bucureşti; 

 - prevederile Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare 

a localităţilor nr. 101/2006; 

           - prevederile Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje; 

 - prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ţinând cont că autorităţile deliberative au în vedere participarea cetăţenilor la reducerea 

deşeurilor menajere prin colectarea separată a acestora, adică menajere şi reciclabile. 

 Luând în considerare Proiectul Pilot de colectare separată a deşeurilor, menajere şi reciclabile, 

de la persoanele fizice şi juridice din zona Mărţişor, care se află în derulare din 2013, conform HCL 

Sector 4 nr. 28/2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1, coroborat cu art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă implementarea unui nou Program de colectare separată a deşeurilor, 

menajere şi reciclabile, de la persoanele fizice şi juridice, într-o primă fază în zona Alunişului (Şos. 

Olteniţei-Bd.C-tin Brâncoveanu-Drumul Găzarului-Şos. Giurgiului), iar în faza a doua în zona 

Apărătorii Patriei (Str. Turnu Măgurele-Str. Ion Iriceanu-Şos. Olteniţei-Str. Cheile Turzii-Bd. 

Metalurgiei). 

 

 Art. 2 Având în vedere prevederile art. 7 şi 8 din HCGMB nr. 109/2012: 

  a. Pentru persoanele fizice şi juridice care colectează separat deşeurile reciclabile de 

cele menajere, operatorul de salubrizare va aplica o diminuare a tarifului de evacuare deşeuri 

menajere cu până la 10 % din valoarea acestuia. 



157 

 

 Cantitatea minimă de deşeuri reciclabile evacuată lunar, pentru care se va diminua tariful 

pentru colectarea deşeurilor, este de 0,75 kg/pers/lună.  

  b. Pentru persoanele fizice şi juridice care nu colectează separat cele 2 componente se 

va realiza o majorare a tarifului de evacuare deşeuri menajere cu 50 % din valoarea acestuia.  

 Art. 3 Pentru realizarea acestui Program: 

 - Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 va pune la dispoziţia Direcţiei Gospodărire 

Locală lista imobilelor din zona Alunişului şi zona Apărătorii Patriei;  

 - Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sectorul 4 va pune la dispoziţia Direcţiei Gospodărire Locală 

numărul de persoane din fiecare imobil din zona Alunişului şi zona Apărătorii Patriei;  

 - Firma de salubrizare va achiziţiona câte o europubelă de 120 l, care va fi inscripţionată 

special pentru deşeuri reciclabile, şi va fi predată câte una pentru fiecare imobil. Colectarea 

deşeurilor reciclabile se va face cel puţin o dată pe săptămână. 

 Art. 4 Pentru informarea cetăţenilor din aceste zone, despre această acţiune, inspectorii din 

Primăria Sectorului 4, împreună cu cei de la firma de salubrizare, se vor ocupa de transmiterea 

fluturaşilor cu aceste date.  

 Tipărirea fluturaşilor este în sarcina firmei de salubrizare. 

 Art. 5 Transmiterea europubelelor şi a fluturaşilor către cetăţeni se va face pe bază de proces-

verbal, prezentat în Anexă*, parte componentă a prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 4, Direcţia de Evidenţa Persoanelor Sector 4, Direcţia Gospodărire 

Locală, iar difuzarea ei va fi asigurată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente 

Electorale, conform competenţelor legale.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 42/29.02.2016 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuințe din  

programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al  

Municipiului Bucureşti 
 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Achiziţii Publice şi Dezvoltare – Serviciul 

Investiţii nr.P.9.1/192./ 24.02.2016. 

 Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit dispozițiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţelor energetic a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1  Se aprobă actualizarea indicatorilor caracteristici ai obiectivelor de investiţii, conform 

Anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice şi Dezvoltare – Serviciul 

Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor 

legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 43/29.02.2016 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind desfiinţarea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4  

 Având în vedere:  

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 16/29.01.2015 privind aprobarea reorganizării 

Administraţiei Domeniul Public Sector 4 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 nr. 50/26.03.2015 privind schimbarea sediului social al Direcţiei Parcuri şi Zone Agrement 

Sector 4 din Şoseaua Olteniţei nr. 9 în Str. Pridvorului nr. 24 şi completarea regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al instituţiei ; 

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 34/15.02.2016 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 216/22.12.2015 privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Parcuri şi Zone Agrement Sector 

4 să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public şi privat al 

municipiului Bucureşti;  

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 31/11.02.2016 privind aprobarea studiului de 

oportunitate în vederea alegerii formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public şi 

privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi 

grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 

al municipiului Bucureşti; 

 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, a 

Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a 

zonelor verzi, a parcurilor şi a grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement 

şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile Legii 273/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

finanţele publice locale;  

- Prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;  
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- referatul de specialitate al Serviciului  Resurse Umane nr. P.4. /201/23.02.2016;  

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(3), art. 81 alin.2 lit. ”h” 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 desfiinţarea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 - 

instituţie publică descentralizată în subordinea Consiliului Local Sector 4 al municipiului Bucureşti, 

persoană juridică română, cod fiscal 27437970 având sediul în Bucureşti, strada Pridvorului nr.24, 

sector 4 . 

 Art. 2 (1) Patrimoniul Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4  va fi preluat de 

Sectorul 4 al municipiului Bucureşti, pe bază de protocol de predare – primire, încheiat în termen de 

maxim 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi cuprinde : creditele 

bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul aferent, precum 

şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.   

   (2) Terenurile şi clădirile aflate în administrarea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone 

Agrement Sector 4, revin în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 pe bază de protocol de 

predare – primire, încheiat în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, la valoarea de inventar la data de 31.12.2015.  

 Art. 3 Sectorul 4 al municipiului Bucureşti va prelua arhiva instituţiei ce urmează a fi desfiinţată.  

 Art. 4 Până la data încheierii protocoalelor de predare-primire între Direcţia Administrare 

Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 şi Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti activitatea se desfăşoară de 

structurile organizatorice existente.  

 Art. 5 Sumele aprobate prin bugetul local al Sectorului 4 al municipiului Bucureşti pe anul 2016 

pentru instituţia ce se desfiinţează, vor fi redistribuite. 

 Art. 6 (1) Contractele individuale de muncă ale personalului încadrat în  Direcţia Administrare 

Parcuri şi Zone Agrement Sector 4, vor înceta în urma desfiinţării locului de muncă ocupat, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  (2) În urma desfiinţării Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4, întreg 

personalul, pe baza opţiunii proprii, va fi reîncadrat în structura organizatorică a S.C. Amenajarea 

Domeniului Public şi Privat 4 S.A. 

 Art. 7 Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/29.01.2015 modificată şi 

completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/26.03.2015, ale Hotărârii Consiliului Local 
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Sector 4 nr. 120/30.09.2014, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 74/30.05.2014, ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 4 nr. 75/30.05.2014, precum şi orice altă hotărâre contrară, se abrogă.  

 Art.8 Primarul Sectorului 4,  Secretarul Sectorului 4, Direcţia Parcuri şi Zone Agrement Sector 

4, Direcţia Economică, Direcţia Administrativă, Patrimoniu  şi Logistică, Direcţia de Control şi 

Administraţie Publică şi S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A., vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul 

Tennic Consiliul Local şi Documente Electorale . 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 44/29.02.2016 
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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 stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 

 familii defavorizate 
 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr.249670/24.02.2016, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.a) şi art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se aprobă Metodologia de acordare a drepturilor privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform 

Anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului-Sector 4, să întocmească dosarele, să suporte costurile şi să semneze borderourile de plată, 

începând cu data intrării in vigoare a prezentei Hotărâri a Consiliului Local. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 45/29.02.2016 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr.26/29.01.2016 
 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 : 

 În temeiul Referatului de Specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  -

Serviciul Avizări Autorizări nr.217/25.02.2016; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Ţinând seama de H.C.L.Sector 4 , nr.26/29.01.2016; 

 Legea nr.24/2000 privind normele tehnice(legislative ) pentru elaborarea actelor normative ; 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 : 
 

 Articol unic- Se îndreaptă eroarea materială strecurată atât în titlul cât şi în Art.1 din 

dispozitivul Hotărârii Consiliului Local Sector 4. nr. 26 din data de 29.01.2016 în sensul că în loc de 

„Şoseaua Berceni nr.23, bl.35, scara 3, ap.91, P”, se va trece/citi „Şoseaua Berceni nr.23, bl.35, 

scara 1, ap.4, P”. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 46/29.02.2016 
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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  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.6.2/ 1203 /26.02.2016. 

 -  Decizia nr. 1268/ 22.02.2016 a Directorului general al Direcţiei  Generale Regionale a 

Finanţelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 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 şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art. 1. Bugetul de venituri si 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  540.004,00 mii lei  conform anexei nr. 1. 

 Art. 2 . Se aprobă formularele 11 şi 11/1 după cum urmează : 

 - Formularul 11 –  Anexa nr. 2 – Bugetul centralizat al unităţii administrat-teritoriale; 

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.1  – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole  

 - Formularul 11/1 – Anexa nr. 2.2  – Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe;  

 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 3. - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri şi cheltuieli (partea de cheltuieli), 

în valoare de  540.004,00 mii lei. 
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 - Anexa 3.1           - capitol bugetar 51.02  - Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe  

 - Anexa  3.1.1       - cap. 51.02.01                  - Autorităţi Executive şi Legislative  

 - Anexa  3.1.2        - cap. 51.02.01.03 PS4        - Primăria Sector 4 

 

 - Anexa 3.2  - capitol bugetar 68.02  - Asigurări şi asistenţă socială  

 - Anexa 3.2.1 - cap.68.02. AS  - Asistenţă socială 

 - Anexa 3.2.2 - cap.68.02.AS.15  - Prevenirea excluderii sociale 

 - Anexa 3.2.3 - cap.68.02.AS.15.01 - Ajutor social 

 

 Art. 4.  Se aprobă bugetul creditelor externe în sumă de  102.305,51 mii lei , conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 - Anexa 4.             - centralizator                          -  Credite externe 

 - Anexa 4.1            - cap. 70.06                            -  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 4.2           - cap. 70.06.03                        -  Locuinţe 

 - Anexa 4.3           - cap.70.06.03.01                     -  Dezvoltarea sistemului de locuinţe 

 

 Art. 5.  Se aprobă Lista de investiţii aferenta Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 -  anexa nr. 5. „ Lista de investiţii  a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti”  

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 47/29.02.2016 
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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 tarifelor/preţurilor negociate cu  

SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA pentru prestarea activităţilor  

de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare  a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, 

a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă  de pe domeniul public şi 

privat  din  Sectorului 4 al municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4;  

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9/302/29.02.2016, comun, întocmit de Direcţia 

Gospodărire Locală şi Direcţia Investiţii Achiziţii Publice şi Dezvoltare; 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;   

 

 În temeiul: 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 31/11.02.2016 privind  aprobarea studiului de 

oportunitate în vederea alegerii  formei  de gestiune a  serviciului  de administrare a domeniului public 

şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi 

grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă din Sectorul 4 

al municipiului Bucureşti; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, 

a Caietului de sarcini  şi a Contractului  de delegare a gestiunii  serviciului  de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare  a zonelor 

verzi, a parcurilor şi grădinilor publice,  a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de 

joacă  din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti; 

 Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea  şi  funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat  de interes local, aprobată  prin Legea nr. 3/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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 Ordonanţei de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată 

cu  modificări prin Legea nr. 515/2002; 

 Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, republicată; 

 Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 308/16.12.1999, privind trecerea unor 

terenuri  în administrarea administraţiilor domeniului public ale sectoarelor 1 – 6; 

 Hotărârii Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor 

de protecţie  a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

 Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi completată; 

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

 Art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1  Se aprobă tarifele/preţurile negociate cu SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 

SA pentru prestarea activităţilor  de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a 

parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de joacă de 

pe domeniul public şi privat  din  Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, potrivit anexei 1*; 

 

 Art.2 Se aprobă forma finală a contractului de delegare  a gestiunii serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor 

verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a locurilor de 

joacă din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti, conform anexei 2*; 

 

 Art. 3 Se mandatează Primarul Sectorului 4 să semneze contractul de delegare a gestiunii 

serviciului  de administrare a domeniului  public şi privat  pentru activităţile de amenajare, întreţinere 

şi înfrumuseţare  a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă din Sectorul 4 

al municipiului Bucureşti; 

 

 Art. 4 Predarea/preluarea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal care va fi semnat de 

membrii comisiei din cadrul Primăriei Sectorului 4, constituită prin Dispoziţie a Primarului şi de 

reprezentanţii SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA; 

 

 Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcţia 

Gospodărire Locală, Direcţia Economică şi Direcţia Investiţii Achiziţii Publice şi Dezvoltare din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin 

grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 48/29.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţă P+1E+M,  pe un teren proprietatea, d-lui TUCMURUZ IONEL,  în suprafaţă de 

250,80mp., situat în str.FRIGULUI nr.17,  sector 4, Bucureşti 

 

 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 şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv, prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 

241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015. 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 locuinţă P+1E+M, pe un teren situat în 

str.Frigului nr.17, sector 4, Bucureşti. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 250,80mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 49/29.02.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

imobil locuinţe colective S+ P+2E+M,  pe un teren proprietatea, d-lui FRUNZULICĂ CIPRIAN 

AURELIAN,  în suprafaţă de  994,97mp., situat în str.POŞTALIONULUI  nr.47-47A,  sector 4, 

Bucureşti 

 

 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 şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv, prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 

241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015. 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 locuinţe colective S+ P+2E+M,  pe 

un teren situat în str.Poştalionului nr.47-47A, sector 4, Bucureşti. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 994,97mp.  
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 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 50/29.02.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea 

supraetajare clădire existentă,  pe un teren proprietatea, d-nei  ACOSTĂCHIOAIEI  ELENA,   

în suprafaţă de  213,30mp., situat în str. RÂUL VEDEA  nr.24,  sector 4, Bucureşti 

 

 

 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 şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv, prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 

241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015. 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 supraetajare clădire existentă,  pe un 

teren situat în str.Râul Vedea nr.24, sector 4, Bucureşti 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 213,30mp.  
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 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 51/29.02.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţă P+2E+M,  pe un teren proprietatea, d-lui VLASE ALEXANDRU,  în suprafaţă de 

364,74mp., situat în str.TIMUŞ NICOLAE  nr.9A,  sector 4, Bucureşti 

 

 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 şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv, prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 

241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 . 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 locuinţă P+2E+M,  pe un teren situat în 

str.Timuş Nicolae nr.9A, sector 4, Bucureşti. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 364,74mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 52/29.02.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea   

locuinţă unifamilială S+ P+2E+3Eretras,  pe un teren proprietatea, SC AFRODITA  

CONSTRUCT 2020 SRL,  în suprafaţă de  280,0mp., situat în str.VIORELE  nr.30A,  sector 4, 

Bucureşti 

 

 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 şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv, prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 

241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015. 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 locuinţă unifamilială S+ P+2E+3Eretras,  

pe un teren situat în str.Viorele nr.30A, sector 4, Bucureşti. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică 

în suprafaţă de 280,0mp.  



178 

 

 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 53/29.02.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea   

locuinţe colective S+ P+8E,  pe un teren proprietatea, d-lui PREDA ROMEO VALENTIN,  în 

suprafaţă de  1088,0mp., situat în str.PRINOSULUI  nr.6,  sector 4, Bucureşti 

 

 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 şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificaările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv, prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 

241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015. 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 locuinţe colective S+ P+8E,  pe un teren 

situat în str.Prinosului nr.6, sector 4, Bucureşti. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 1088,0mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 54/29.02.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţe colective S+P+4E,  pe un teren proprietatea, d-lui MOISA ŞTEFAN,  în suprafaţă de  

327 mp., situat în str.DRUMUL  GILĂULUI nr.94,  sector 4, Bucureşti 

 

 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 şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor 

cetăţeneşti; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii,  republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009  privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 

269/21.12.2000; a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv, prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 

241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015. 

 În baza dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit. “e” şi 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 locuinţe colective  S+P+4E,  pe un teren 

situat în str.Drumul Gilăului nr.94, sector 4, Bucureşti. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 327 mp.  

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de 

construire. 
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 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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.02.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 55/29.02.2016 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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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 unor prevederi care reglementează desfăşurarea activităţii comerciale 

pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Activităţi Comerciale şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX, Cap.V; 

 Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 

nr. 99/2000; 

 Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 care stabileşte nivelurile 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016; 

 Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului; 

 Legii nr. 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; 

 Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 

neincluse în structurile de primire turistice; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii 

de emitere a autorizaţiei de mediu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 

desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 

privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de 

înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, a activităţilor de obţinere şi de vânzare 

directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a 
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activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare 

de origine nonanimală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Muncii nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata 

prestărilor de servicii efectuate în domeniul de activitate al Inspecţiei Muncii; 

 Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări 

care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată şi completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 19/2014; 

 Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art 1. (1) Se aprobă „Regulamentul privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei de 

funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza administrativ – teritorială a 

Sectorului 6”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă modelul autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6, confom Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Se aprobă modelul de cerere, formular tipizat, pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Se aprobă „Regulamentul privind eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru 

desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6”, 

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

 (2) Se aprobă modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive, 

conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (3) Se aprobă modelul de cerere, formular tipizat, pentru eliberarea autorizaţiei pentru 

desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 19/08.03.2005 

privind aprobarea “Regulamentului de emitere a Acordului de Funcţionare pentru agenţii economici 

(indiferent de forma de organizare) care îşi desfăşoară activitatea pe raza  Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti” prin introducerea în Anexa nr. 1 a hotărârii, la elementele de identificare, autorizaţia de 

securitate la incendiu. 
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 Art. 4. Acordurile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale eliberate, în anul 

2015, în baza H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005 şi H.C.L. Sector 6 nr. 139/2011 rămân valabile până la 

data expirării acestora. 

 Art. 5. Se aprobă ca în cursul anului 2016 acordurile de funcţionare pentru activităţile cuprinse 

în anexa Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 (exceptând activităţile din grupele CAEN 561 şi 563) 

pentru care Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal nu mai stabileşte taxă, să fie eliberate în mod 

gratuit agenţilor economici, până când Consiliul General al Municipiului Bucureşti va adopta o 

hotărâre în acest sens. 

 Art. 6. Desfăşurarea activităţilor comerciale fără respectarea condiţiilor legale constituie 

contravenţie şi se sancţionează conform actelor normative aflate în vigoare de către Direcţia 

Generală de Poliţie Locală a Sectorului 6 sau alte instituţii publice abilitate. 

 Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 

159/17.12.2015 şi H.C.L. Sector 6 nr. 160/17.12.2015. 

 Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Activităţi Comerciale şi Direcţia Generală de Poliţie 

Locală a Sectorului 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.43 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 11 din 29.01.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 

a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele 

fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 6 – Bucureşti modificată şi completată 

prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 94 din 26.05.2009 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Gospodărie Locală şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;  

 În baza art. 58 din H.G nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

 În conformitate cu art. 45 alin. (1) 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 modifică şi se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11 din 

29.01.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru 

obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în 

Sectorul 6 – Bucureşti, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 94 din 

26.05.2009, în sensul că: la cap. IV denumit – „Eliberarea şi retragerea atestatului” se introduce art. 

17
1
 şi art. 17

2
, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se stabileşte o taxă în cuantum de 50 lei în vederea eliberării unui duplicat al atestatului 

de administrator de imobile, taxă care reprezintă venit la bugetul local.  

 Art. 3. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11 din 29.01.2009 

modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 94 din 26.05.2009 rămân 

neschimbate. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Gospodărie Locală şi Comisia pentru examinarea 

profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile, 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.44 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultata pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi 

să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în  

baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2016 

 

 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii privind locuinţele 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. 105/06.08.2015 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 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 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 2016, 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.45 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/


193 

 

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 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii privind locuinţele nr. 114/1996, republicată în decembrie 

1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele 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. 104/06.08.2015 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; 

 Văzând  raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n)  din Legea nr. 215/2001 privind 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 2016, 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. 
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 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.46 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultata pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 65/06.04.2006 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorui 6 al 

municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu 

Fundaţia „Sfânta Irina”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului ,,Centrul de îngrijiri 

paliative Sf. Irina”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea, în limita sumei de 100.000 lei, din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”, conform 

Anexelor A şi B, care fac 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 47 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului “CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr.165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor ; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Prevederile art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care 

părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 

- Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii                

nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu 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 Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 275.378 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI 

ÎN SITUAŢII DE RISC”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis, în limita fondurilor bugetare alocate, 

conform Anexelor A şi B, care fac 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 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.48 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi  n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 816.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”, în limita 

fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.49 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L nr. 

165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

 - H.C.G.M.B. nr. 239/12.10.2006 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu 

Fundaţia Copii în Dificultate, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul 

specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde”; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 



202 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 197.600 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  

Fundaţia „Copii în Dificultate”, în limita fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 

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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.50 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului 

„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat  de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi  H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi 

Fundaţia Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului de interes public „Centrul 

Comunitar Generaţii”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 205.806 lei  din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2016, a proiectului  „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa 

Margareta a României, în limita fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.51 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016, 

a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti în vederea 

implementării în comun şi a finanţării proiectului ,,Cantina Socială Harul”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12 Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d),  n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 900.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2016, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin 

Bucureşti”,  în limita fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.52 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu 

privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu 

Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” în vederea implementării proiectului ,,Centrul Pilot 

Multifuncţionali România Kids”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12  Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d),  n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.140.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul 

Creştin Bucureşti”, în limita fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 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 Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.53 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/


209 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 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; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 172/27.05.2009 privind împuternicirea 

Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis prin D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea implementării în comun şi a finanţării „Centrul de 

ocrotire a copiilor „Acasă”; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” în vederea 

implementării în comun şi a finanţării proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor  „Acasă”; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
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- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.603.884 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis, în limita fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 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 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.54 

Data:25.02.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 315.366 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 

Metropolis, în limita fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 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 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.55  

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului 

,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia  

„Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014, precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan, 

în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”; 

- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 şi 12  Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 



214 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 433.200 lei din bugetul local al 

Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul 

Arhidiacon Ştefan”, în limita fondurilor bugetare alocate, conform Anexelor A şi B, care fac 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.56 

Data:25.02.2016 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, 

a proiectului,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 

6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 precum şi aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor; 

- H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţiea Copilului Sector 6 cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai 

Şcolilor din România, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului privind funcţionarea 

Centrului ,,Casa Sfântului Marcellin Champagnat”; 

- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.079.401  lei din bugetul local al 

Sectorului 6,  în  anul 2016, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”, în limita fondurilor bugetare alocate, conform 

Anexelor A şi B, care fac 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.57 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani 

(2016, 2017, 2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare 

pe piaţa muncii” ID 124486 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care 

se propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului “O altă 

perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486 depus spre 

finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 122 „ Îmbunătăţirea 

accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2.; 

- Scrisoare de informare O.I.R. P.O.S.D.R.U. nr. 125/CE/10.04.2013 de aprobarea a finanţării 

proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID 124486; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 ,, Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” P.O.S.D.R.U., Axa 6 , DMI 6.2; 

- Contractul de finanţare nr. 6200/12.09.2013 încheiat cu O.I.R. P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), (2), lit. a), art. 2, lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (2016, 2017, 2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” 

ID 124486. 

 Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Local al Sectorului 6 cu suma de 1.445.992 lei, 

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 

2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.58 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultata pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă 

de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Şansa – Sprijin pentru autocunoaştere 

şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care 

se propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului  „Şansa – 

Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Şansa – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 

142962 depus spre finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 165 

„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 

6.2.; 

- Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1001/26.03.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Şansa – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 88/29.05.2014 privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare 

proiectului „Şansa - Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 

142962; 

- Contractul de finanţare nr. 3119/29.04.2014 încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), (2), lit. a), art. 2, lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 



220 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Şansa – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a 

situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962. 

 Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Local al Sectorului 6 cu suma de 1.898.628 lei, 

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 

2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.59 

Data:25.02.2016 
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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 finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă 

de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat 

pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care 

se propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului „EVA – 

Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842 depus 

spre finanţare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea 

egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.; 

- Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3075/1327CSO/18.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 144 ,,Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.3; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 87/29.05.2014 privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare 

proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842; 

- Contractul de finanţare nr. 3557/638C/05.05.2014 încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12  din Anexa 1 la H.G nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa 

muncii” ID 125842. 

 Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Local al Sectorului 6 cu suma de 2.439.101 lei, 

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 

2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.60 

Data:25.02.2016 
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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 finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă 

de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele 

violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi” ID 143222 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului „Servicii integrate 

de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi”, ID 143222; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu 

dizabilitaţi”, ID 143222 depus spre finanţare de către Fundaţia Estuar în cadrul Cererii de proiecte nr. 

144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu finanţare prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2.; 

- Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1155/04.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi” 

ID 143222; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (CCI): 2007RO051PO001; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 124/28.08.2014 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate 

de partener, în cadrul proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie si 

persoanelor cu dizabilitaţi”, ID 143222 şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; 

- Contractul de Finanţare nr. 2692/15.04.2014, încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), (2), lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12  din Anexa 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (2016, 2017, 2018), a proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi 

persoanelor cu dizabilitaţi”, ID 143222. 

 Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Local al Sectorului 6 cu suma de 1.584.312 lei, 

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 

2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.61 

Data:25.02.2016 
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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 finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani 

(2016, 2017, 2018), a proiectului „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care 

se propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului „Europa 

inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874 depus spre finanţare de 

către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în cadrul Cererii de 

proiecte nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor pe piaţa muncii” cu finanţare prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de 

Intervenţie 6.2.; 

- Decizia O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 995/26.03.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip 

strategic nr. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor pe piaţa muncii” P.O.S.D.R.U., 

Axa 6, D.M.I. 6.2; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 123/28.08.2014 privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de 

partener, necesare proiectului „Europa inclusivă – Iniaţitive regionale sustenabile” ID 142874; 

- Contractul de finanţare nr. 3023/29.04.2014 încheiat cu O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea Bucureşti-Ilfov; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), (2) lit. a), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12  din Anexa 1 la H.G. nr. 

1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 



226 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874. 

 Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul local al Sectorului 6 cu suma de 1.283.449 lei, 

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 

2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.62 

Data:25.02.2016 
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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 finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă 

de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care 

se propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului ”Şanse egale 

în comunitatea noastră” ID 124026; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Şanse egale în comunitatea noastră”, ID 124026 depus spre finanţare de către 

O.I.R.P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-Ilfov, în cadrul Cererii de finanţare nr. 9222/03.12.2012 cu 

finanţare prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa prioritară 6, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.2.; 

- Decizia OIRPOSDRU  nr. 91/CE/10.04.2013 de aprobare a finanţării proiectului ”Şanse egale în 

comunitatea noastră” ID 124026; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referinţă al 

programului (CCI): 2007RO051PO001 

- Prevederile art. 5 lit. i) şi u), precum şi cele ale art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a 

asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Scrisoarea de informare privind aprobarea prealabilă a cererii de finanţare nr. 124/CE/10.04.2013; 

- Contractul de Finanţare nr. 6199/12.09.2013, încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U., Regiunea Bucureşti-

Ilfov; 

- Prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a) şi lit. c) punctul 12 din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004 privind 

atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (2016, 2017, 2018), a proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026. 

  Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul local al Sectorului 6 cu suma de 1.808.012 lei, 

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 

2018), conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.63 

Data:25.02.2016 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului 

„Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea 

de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 130, 131, 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) din 

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

ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea  în cuantum maxim de 100.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în  anul 2016 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale 

pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.64 

Data:25.02.2016 

 

*Anexa  poate fi consultata pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei 

unor locuinţe, în anul 2016, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, 

conform prevederilor Legii nr. 116/2002 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Prevederile art. 23, 24 şi 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 48,49 şi 56 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată; 

- H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată.  

  În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j şi n) din Legea nr. 215/2001 a 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe în cuantum 

maxim de 540.000 lei (50 x 900 lei/lună/persoană sau familie lei), în anul 2016, ca măsură de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, conform 

Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. De prevederile prezentei hotărâri beneficiază persoanele care au domiciliul sau au avut 

ultimul domiciliu pe raza sectorului 6, aflate în situaţii de marginalizare socială extremă sau în risc de 

marginalizare socială, conform criteriilor prezentate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Acordarea prestaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se va face prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 (2) Situaţia beneficiarilor prestaţiilor financiare va fi reevaluată trimestrial de la data încheierii 

contractului de închiriere. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.65 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei  

lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcţiei  

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Anexei 1 la 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 art. 5 alin. (2) 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. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Referatul înregistrat cu nr. A/1761/15.012016 privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a 

cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice 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;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice, în 

cuantum de 2753 lei, în anul 2016, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 1000 lei. 

 (2) Persoanele care au venituri şi sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice 

datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoare veniturilor 

personale lunare. 

 (3) Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere (1000 lei) 

se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul căminelor, dacă 

realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 782 lei. 

 Art. 3. Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice 

şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată 

constituie titlu executoriu. 

 Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3) (782 lei) se indexează prin Hotărâre de Guvern în 

funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior.  

 Art. 5. (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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.66 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultata pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului social 

de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat 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 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 Anexă 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 şi 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. A/354/06.01.2016 întocmit de către Direcţia Protecţie 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;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat 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” 

desfăşurat 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 sociomedicale care se vor acorda în cadrul proiectului social 

de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” 

desfăşurat 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 finanţarea în cuantum maxim de 1.583.636 lei din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, în anul 2016, a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.67 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap 

îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 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; 

-  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Legea nr. 448/2006 privind  protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  

- Hotǎrârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Ordinul A.N.P.H. nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele 

rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere 

datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinǎtorii acestora; 

- Hotǎrârea de Guvern 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; 

- Nota de fundamentare cu nr. D/326/11.01.2016 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 

“Uverturii” 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;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în cuantum de 4367 lei/persoană 

asistată, în anul 2016, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.68 

Data:25.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa  poate fi consultata pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6E”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pe un teren 

în suprafaţă de 3.753 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6E”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40670/1/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6E”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pe un teren în suprafaţă de 3.753 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr.69 

 Data:25.02.2016   
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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 Serg. Adam P. Vasile nr. 8”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 450 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 Serg. Adam P. Vasile nr. 8”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

44209/13/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 Serg. Adam P. Vasile nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 
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 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.70 

Data:25.02.2016 
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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 – “Aleea Arheologilor nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 1.894 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 Arheologilor nr. 8”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27251/15/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) 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 – “Aleea Arheologilor nr. 8”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.894 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.71 

Data:25.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 131”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 1.250 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Dezrobirii nr. 131”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41453/1/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 Dezrobirii nr. 131”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.250 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.72 

Data:25.02.2016   
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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 Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 76”,  

Sector 6, pentru mansardare locuinţă existentă şi extindere garaj pe un teren 

în suprafaţă de 218,35 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 Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 76”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

36847/6/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 76”, Sector 

6, pentru mansardare locuinţă existentă şi extindere garaj pe un teren în suprafaţă de 218,35 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.73 

Data:25.02.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Aleea Hamului nr. 12”, 

Sector 6, pentru supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren 

în suprafaţă de 501 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 

modificator – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

48189/8/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 modificator – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, 

pentru supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.74 

Data:25.02.2016 

 



250 

 

 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. 19”, 

Sector 6, pentru extindere galerie comercială pe un teren în suprafaţă de 6.100 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38001/7/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru 

extindere galerie comercială pe un teren în suprafaţă de 6.100 m.p., proprietate privată persoană 

juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.75 

Data:25.02.2016 
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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 Mănăstirea Văratec nr. 7-11”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 4.766 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 – 

“Drumul Mănăstirea Văratec nr. 7-11”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40793/12/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 – “Drumul Mănăstirea Văratec nr. 7-11”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 4.766 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art.4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.76 

Data:25.02.2016 

 



254 

 

 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 160 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 Părăluţelor nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35379/3/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 Părăluţelor nr. 1”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 160 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr.77 

 Data:25.02.2016 
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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 Piscul Crăsani nr. 15A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 824,54 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 Piscul Crăsani nr. 15A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

48070/7/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 Piscul Crăsani nr. 15A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 824,54 m.p., 

proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.78 

Data:25.02.2016 
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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 Furtunei nr. 2”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 333 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 Furtunei nr. 2”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33705/1/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 



259 

 

 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 

Gabriel Petrea Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr.79 

 Data:25.02.2016 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ș T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice București 

 

A M R S P 

 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A7 – Randamentul 

Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. cu 

scrisoarea nr.16007517/19.01.2016 și înregistrat la AMRSP cu nr. 130 / 19.01.2016; 

- Referatul nr. 303 / 4.02.2016 - privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A7 - 

Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ținând cont de: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

-  prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune; 

- Raportul Comisiei de Experți din noiembrie 2005, privind stabilirea Nivelului Standardului de Bază 

precum și a unor măsuri privind îmbunătățirea modalității de evaluare a NS A7; 

- Decizia Consiliului Executiv al ARBAC nr. 12 / 30.03.2006 - privind punerea în aplicare a 

recomandarilor și Deciziei Comisiei de Experți cu privire la Nivelul Standardului de Bază pentru 

Nivelul de Serviciu  A7 – Volumul apei facturate ca procentaj din volumul apei produse; 

- HCGMB nr. 147/2006 privind aprobarea Actului Adițional la 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 art.1.4, cap.VIII din Actul Adițional nr. 6 / 2009 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 358 / 2009; 

- prevederile art.17. Modificarea Nivelului de Serviciu „Volumul apei facturate ca procentaj din 

volumul apei produse” din Actul Adițional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin 

HCGMB nr. 245/2013; 

 

Având în vedere: 
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- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr.29/2010 privind aprobarea tipurilor de Excluderi 

Admisibile pentru Nivelul de Serviciu A7 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 1/2011,  nr. 

2/2012, nr. 2/2013, nr.3/2014 și nr. 2/2015; 

- Decizia Consiliului Executiv al AMRSP nr. 10 /21.03.2014 pentru aprobarea Procedurii privind 

modalitatea de stabilire a volumelor furnizate și nefacturate ce intră în calculul Nivelului de Serviciu 

A7 – Randamentul Sistemului de Alimentare cu Apă Potabilă 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 339 / 2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut aprobat 

prin HCGMB nr.112 / 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 A7 – 

Randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă, pentru perioada 01.01.2015÷ 31.12.2015, 

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 SC Apa Nova București SA sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 

Certificare a Continuării Conformității.  

                                                

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii Director Economic – Comercial 

Ciprian CARNUTA Viorel APOSTOL 

 

 

București 

Nr. 13  /08.02.2016   

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/

