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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE  

Nr. 63 din 07.01.2016 

 

Privind stabilirea coeticientului de indexare a chiriilor pentru spații cu altă destinație 

decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului 

București, pentru trimestrul I 2016 

 

Având în vedere referatul Direcței Venituri nr.17804/16.12.2015; 

 

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

reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 

aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum și abrogarea Hotărârii 

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

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

cu 0,85% faţă de cel aferent trimestrului IV 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din 

dispoziţie. 

 

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

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

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

coeficientul de indexare aferent trimestrului I 2016. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Ioan- Răzvan SAVA 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

  

 TOMA TUDOR  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 63 DIN 07.01.2016 A PRIMARULUI  

GENERAL PRIVIND INDEXAREA CHIRIILOR PENTRU SPAŢII CU ALTĂ  

DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ AFLATE ÎN  

ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI, PENTRU TRIMESTRUL I 

 

  

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

indexare a chiriilor spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul I 2016 este de 0,85% faţă de nivelul 

chiriilor stabilite în trimestrul IV 2015 potrivit următorului calcul : 

 

 

            -

procente- 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum pentru 

luna Septembrie -2015 faţă  

de August -2015 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Octombrie-2015 

 faţă de Septembrie-2015 

Indicele preţurilor de  

consum pentru luna 

 Noiembrie – 2015 faţă  

de Octombrie-2015 

 

1. 

 

100,26 

 

100,28 

 

100,31 

  

  

 

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

 

 100,26%x100,28%x100,31%=100,85% – 100% =0,85% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 67 din 08.01.2016 

 

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 8.1/05.01.2016 al Direcției Generale Achiziții;  

 

Având în vedere dispozițiile art.I, alin (1) și alin (2) din Legea nr.52/2003, privind 

transparența decizională în administrația publică, actualizată; 

 

Având în vedere Legea nr.544/2001, privind liberul acces Ia informațiile de interes public; 

 

Luând în considerare dispozițiile art.8, lit a) din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor 

de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.68, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

 Art.1. În vederea asigurării transparenței decizionale, toate contractele atribuite în baza 

OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, de către aparatul de specialitate al 

Primarului General al Municipiului București și organismele prestatoare de servicii publice de 

utilitate publică de interes local aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului , aflate în 

derulare, vor fi publicate și vizualizate pe site-ul PMB la rubrica “Contracte de achiziții publice, 

aflate în derulare la Municipiul București”· 

 Art.2. Contractele vor fi scanate, redenumite astfel: număr contract_zz.ll.aaaa.pdf și 

transmise spre publicare către Direcția Generală Operațiuni - Direcția Sisteme Informatice, Ia 

adresa de e-mail internet@pmb.ro, în termen de 4 zile lucrătoare de Ia înregistrarea acestora, 

împreună cu Anexele 1a și 1b, semnate și scanate, pentru aparatul de specialitate al Primarului 

General al Municipiului București respectiv Anexele 2a și 2b, semnate și scanate, pentru 

organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local aflate sub 

autoritatea Consiliului General al Municipiului București. 

 Art.3. Direcția Sisteme Informatice va asigura publicarea în rubrica precizată Ia art.1 a 

anexelor și a contractelor scanate în termen de 2 zile lucrătoare de Ia înregistrarea acestora în 

cadrul acestei direcții. 

 Art.4.Anexele 1a*,1b*, 2a* și 2b* fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 

mailto:internet@pmb.ro
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 Art.5.Toate direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului București și organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de 

interes local aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 Art.6.Dispoziția Primarului General nr.1945/11.12.2015 își încetează aplicabilitatea. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Ioan- Răzvan SAVA 

  

  

  

  

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

  

 Tudor TOMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 97 din 19.01.2016 

 

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

311/1/15.01.2016; 

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

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

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 Art.1 Se delegă domnul Darabont Alexandru - Dan - viceprimar, să îndeplinească 

atribuțiile Primarului General al Municipiului București care rezultă din activitatea Direcției 

Transporturi Drumuri Sistematizarea Circulației din cadrul Direcției Generale lnfrastructură și 

Servicii Publice, Direcției lmplementare Politici Publice, Direcției Afaceri Externe și Protocol și 

Direcției Generale Operațiuni cu direcțiile din subordine: Direcția Relații Publice și lnformare, 

Direcția Sisteme Informatice, Serviciul Managementul Calității, Direcția Apărare, Protecție Civilă; 

 Art.2 Se delegă domnul Darabont Alexandru - Dan - viceprimar, să coordoneze activitatea 

următoarelor lnstituții și Servicii Publice de lnteres Local: Administrația Străzilor București, 

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului 

București „ARCUB”, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, 

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Administrația Fondului 

lmobiliar, Regia Autonomă de Transport București - R.A.T.B., Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București; 

 Art.3 Domnul Darabont Alexandru - Dan - viceprimar va depune pentru săptămâna 

anterioară, în fiecare zi de luni, un raport pentru activitatea ce rezultă din atribuțiile delegate; 

 Art.4 Cu aceeași data Dispoziția Primarului General nr. 1905/2015, Dispoziția Primarului 

General nr.1798/2015 și Dispoziția Primarului General nr.898/2013 își încetează aplicabilitatea; 

 Art.5 Domnul Darabont Alexandru - Dan, viceprimar, direcțiile nominalizate Ia art. 1 și 

lnstituțiile și Serviciile Publice de lnteres Local, nominalizate Ia art. 2, vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

Ioan- Răzvan SAVA 

  

  

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 TUDOR TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 98 din 19.01.2016 

  

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

302/1/14.01.2016; 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

 Art.1  Se delegă domnul Raicu Mircea Cristian - viceprimar, să îndeplinească atribuțiile 

Primarului General al Municipiului București care rezultă din activitatea Direcției Generale 

lnfrastructură și Servicii Publice cu excepția Direcției Transporturi Drumuri Sistematizarea 

Circulației: Direcției Generală Achiziții cu direcțiile din subordine: Direcție Proceduri de Achiziție și 

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

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

aplicarea Legii nr. 10/2001 cu modificările și completările ulterioare. 

  

 Art. 2 Se delegă domnul Raicu Mircea Cristian - viceprimar, să coordoneze activitatea 

următoarelor lnstituții și Servicii Publice de lnteres Local: Administrația Cimitirelor și Crematoriilor 

Umane, „Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de Ia Porțile Bucureștiului“, Administrația 

Grădina Zoologică, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Centrul de 

Protecție a Plantelor București, Clubul Sportiv Municipal București, Regia Autonomă de Distribuție 

a Energiei Termice București - R.A.D.E.T.; 

 

 Art. 3 Domnul Raicu Mircea Cristian, viceprimar, va depune pentru săptămâna anterioară, 

în fiecare zi de luni, un raport pentru activitatea ce rezultă din atribuțiile delegate; 

 

 Art. 4 Domnul Raicu Mircea Cristian, viceprimar, direcțiile nominalizate Ia art. 1 și lnstituțiile 

și Serviciile Publice de lnteres Local, nominalizate Ia art. 2, vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Ioan- Răzvan SAVA 

 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 TUDOR TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

 

N O T Ă 

 

pentru îndreptarea erorii materiale 

 

 

 

 Prin adresa înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 253/6/22.01.2016 și Ia Direcția 

Asistență Tehnică  și Juridică cu nr. 306/25.01.2016, Direcția Generală Economică - Direcția 

Venituri solicită îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 3.1 Ia Regulamentul aprobat 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 218/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în 

Municipiul București, începând cu anul 2016, întrucât în mod eronat s-a precizat termenul de 

„taxă hotelieră", în loc de „taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București", așa 

cum rezultă din Regulamentul privind modul de instituire și colectare a taxei speciale pentru 

promovarea turistică a municipiului București - Anexa nr. 3. 

 Prin urmare, sintagma „taxa hotelieră" se înlocuiește cu „taxa specială pentru promovarea 

turistică a municipiului București". 

 

 

 

 

 

 

 

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 încetarea mandatului de consilier al domnului Marin Ștefănel - Dan  

și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al  

Municipiului București 

 

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

Municipiului București; 

Având în vedere demisia domnului Marin Ștefănel - Dan, înregistrată Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 244/6/21.01.2016 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 

250/21.01.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Marin Ștefănel-Dan, 

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

General al Municipiului București. 

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 1 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

 Modificare „PUZ Coordonator al Sectorului 6, București” 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.nr. 278/31.10.2013 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2001, Hotărârea C.G.M.B. 

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

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

administrația publică, republicată; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ,,Modificare ,,PUZ 

Coordonator al Sectorului 6, București" aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr. 278/31.10.2013 în 

conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 părți componente ale documentației de urbanism 

(anexa nr. 1 – avizul Arhitectului Șef nr. 5/21.01.2016, anexa nr. 2 Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare și anexa nr. 3 – Regulamentul Local de Urbanism). 

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

construire până la obținerea autorizației de construire. 

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

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

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 2 

*Anexele pot fi consultate 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 abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 171/30.09.2015 și aprobarea  

declanșării procedurilor de expropriere parțială pentru imobilul teren  

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

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

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

Sentinței Tribunalului București nr. 320/10.03.2015 rămasă definitivă  

prin Decizia Curții de Apel București nr. 374A/29.06.2015 

 

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; 

Luând în considerare adresa lnstituției Prefectului Municipiului București nr. 

S.M./16.617/P/26.10.2015 înregistrată Ia Primăria Municipiului București cu nr. 

1370084/28.10.2015; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

completările ulterioare; 

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

exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

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

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

Decizia Curții de Apel București nr. 374A/29.06.2015 prin care instanţa a dispus obligarea 

Consiliului General al Municipiului București și a Primăriei Municipiului București la declanșarea 

procedurii de expropriere pentru imobilul teren și construcții situat în București, str. Fântânica nr. 

41, sector 2, afectat de zona de siguranță, astfel cum acesta a fost identificat în rapoartele de 

expertiză întocmite în cauză la solicitarea instanței de judecată. 

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

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere parțială a imobilului teren 

construcții situat în București, str. Fântânica nr. 41, sector 2, afectat de zona de siguranță a 

lucrării de utilitate publică ,,Artera de circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău, în 



15 

 

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

definitivă prin Decizia Curții de Apel București nr. 374A/29.06.2015, expropriator fiind Municipiul 

București, conform planului prevăzut în anexa nr. 1. 

Art.2 Se aprobă valoarea individuală a despăgubirilor pentru imobilul teren și construcții 

situat în București, str. Fântânica nr. 41, sector 2, 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, 

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

circulație între B-dul Doamna Ghica și B-dul Chișinău, suma estimată a despăgubirilor ce va fi 

alocată din bugetul propriu al Municipiului București în valoare de 2.152.932 lei, conform 

raportului 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 imobilului 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 Hotărârea C.G.M.B. nr. 171/30.09.2015 se abrogă. 

Art. 8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

Municipiului Bucureşti 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate 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 solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri  

pentru transmiterea Clubului Copiilor Sector 1 - Baza Sportivă Cireșarii,  

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației şi  

Cercetării Științifice în domeniul public al municipiului București și  

administrarea Consiliului General al Municipiului București 

 

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

raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și Clubului Sportiv Municipal București; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei Învățământ, Cultură, Culte, Sport și 

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

Ținând cont de: 

-  solicitarea Clubului Sportiv Municipal București nr.8451/23.09.2015; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului; 

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

republicată,cu modificările și completările ulterioare 

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

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Copiilor sector 1 - Baza Sportivă Cireşarii, situat în Str. Herman Oberth nr. 1, sector 1 din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în  

domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. 

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

prezenta hotărâre. 

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

prin grija Secretarului General al Municipiului București. 

Art. 4 Hotărârea G.M.B. nr. 169 se abrogă. 

Art. 5 Primarul General, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Secretarul 

General al Municipiului București 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 4 

 

Anexa nr. 1  

La HCGMB nr. 4/26.01.2016 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice solicitat a fi transmis în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 

administrarea C.G.M.B. 

 

 

Nr. 

Crt 

Nr. M.F. Cod de 

clasificare 

Tip bun Persoana juridică care 

predă 

Persoana juridică 

care preia 

1 2 3 4 6 7 

1 36634 8.29.09 Imobil 

(Teren+sală  

de sport) 

Statul Român 

Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice 

Municipiul Bucureşti 

-C.G.M.B. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 179/2002 şi preluarea din 

administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Fondului lmobiliar a spaţiului cu  

altă destinaţie din strada Vasile Lascăr nr. 199, sector 2 

 

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

Direcţiei Patrimoniu şi al Administraţiei Fondului lmobiliar; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

Luând în considerare: 

-  solicitarea nr. 4659/2015 a Primarului Sector 2 înregistrată Ia A.F.I. cu nr. 3298/2015; 

-  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr.4/12.01.2015; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Fondului Imobiliar a spaţiului cu altă 

destinaţie situat în strada Vasile Lascăr nr. 199 sector 2, dispus pe subsol şi parter în suprafaţă de 

139 mp. 

Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 179/25.07.2002 se modifică în ceea ce priveşte spaţiul situat în 

strada Vasile Lascăr nr. 199 sector 2. 

Art. 3 Predarea-primirea acestuia se face pe bază de proces-verbal încheiat între Consiliul 

Local Sector 2 şi Administraţia Fondului Imobiliar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti, Administraţia Fondului Imobiliar şi Consiliul Local Sector 2 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 5 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei  

hotărâri pentru transmiterea Teatrului de Vară ,,Nicolae Bălcescu" din  

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în  

domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului  

General al Municipiului București 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General şi raportul comun de 

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

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, Comisiei învăţământ, cultură, culte şi sport şi avizul 

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

Ţinând cont de: 

-  solicitarea Direcţiei Cultură, Sport, Turism cu nr.3700/22.12.2015; 

-  Anexa 6 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederifor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

de Vară ,,Nicolae Bălcescu", înscris în Cartea Funciară Specială având număr cadastral 27268 

din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2 Datele de identificare ale imobilului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în  anexa  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

prin grija Secretarului General al Municipiului București. 

Art. 4 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 26.01.2016. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 6 

 

ANEXĂ  

La HCGMB nr. ……………… 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

 

ALE IMOBILULUI TEATRUL DE VARĂ ,,NICOLAE BĂLCESCU" 

 

Nr. 

Crt 

Nr. M.F. Imobil Persoana 

juridică în a 

cărei 

administrare 

se află 

imobillul 

Persoana 

juridică în a 

cărei 

administrare 

strece 

imobillul 

Locul unde 

este situat 

imobilul 

Elemente de 

identificare ale 

imobilului 

1 33430 şi 

33431 

Teatrul de 

Vară 

,,Nicolae 

Bălcescu" 

Statul Român- 

Ministerul 

Culturii 

Municipiul 

Bucureşti- 

Consiliul 

General al 

Municipiului 

Bucureşti 

Str. Olteniei 

nr. 4, sector 

1 (Parcul 

Bazilescu) 

CFS nr.103441 

nedefinitivă, 

număr cadastral 

27268 suprafaţă 

totală = 5335 mp 

din acte ( 5269 mp 

din măsurători) 

suprafaţă 

construită la sol = 

2667 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 225/2015 privind abrogarea Hotărârii  

C.G.M.B.nr. 263/2014 şi transmiterea terenului în suprafaţă de 11.382 mp,  

situat în B-dul Vasile Milea nr.5G, sector 6, din domeniul public al Municipiului  

Bucureşti în domeniul public al statului 

 

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

raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea nr. 20/126/SSC/15.01.2016 a Secretariatului General al 

Guvernului; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Articolul 3 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 225/2015 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Predarea-primirea imobilului prevăzut Ia art. 1 se va face pe baza de proces-verbal 

încheiat între Municipiul Bucureşti, reprezentat prin Primarul General şi entitatea în favoarea 

căreia Guvernul României va constitui, prin hotărâre, dreptul de administrate a imobilului.” 

 Art. II Articolul 5 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 225/2015 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 „Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.” 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 225/2015 rămân neschimbate. 

Art. IV 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 7 



22 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotulul ambiental – 

Aeroportul Internațional București Băneasa- Aurel Vlaicu 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană- Direcţia de Mediu; 

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;  

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 6, art. 70 şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediulul, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 1 alin. (2) şi art. 4 alin.(24) din Hotărârea Guvernului nr.321/2005 privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului ambiant, republicată,cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d),alin. (6) lit. a) pct. 9 şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiental - 

Aeroportul Internațional București Băneasa- Aurel Vlaicu, conform anexei* care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Bucureşti, C.N. 

Compania Aeroporturi Bucureşti S.A. şi va fi adusă la cunoştinţă publică conform legii. 

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 8 

 

 

 

*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 amenajarea peisagistică a scuarurilor, aliniamentelor stradale plantate și a  

grădinilor/parcurilor publice de pe teritoriul Municipiul București 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia de Mediu; 

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 7 lit. c) şi d) coroborat cu art.8 alin. (1) şi art.11 alin. (1) din 

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit cu art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 85 din din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 (1) Pe suprafaţa scuarurilor, a fâşiilor plantate (aliniamente stradale) şi a 

grădinilor/parcurilor publice, aşa cum sunt definite în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se 

vor planta, cu preponderenţă, plante perene, vegetaţie lemnoasă compusă din arbori şi arbuşti, iar 

restul terenului va fi acoperit cu gazon sau înlocuitor de gazon. 

2) Plantele perene sunt plante erbacee care îşi desfăşoară ciclul biologic pe parcursul mai 

multor ani, prezentând o mare variabilitate a portului, formei, culorii inflorescenţelor şi frunzelor, a 

perioadei şi a duratei de înflorire, cu înălţimi ce variază între 30 cm şi 1,20 m. Plantele perene au o 

perioadă de viaţă cuprinsă între 5 şi 8 ani, cu condiţia ca lucrările de întreţinere să fie aplicate 

conform tehnologiei de specialitate de către personalul calificat în domeniu. 

Art. 2 Asigurarea plantării şi întreţinerii spaţiilor verzi prevăzute la art. 1 se va realiza de către 

administratorii acestora conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3 Primarul General, prin aparatul de specialitate, va înainta plenului Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, un proiect de hotărâre de aprobare a unui Regulament ce vizează 

următoarele: 

a) amenajarea spaţiilor verzi prevăzute Ia art.1 se va realiza doar în baza unui plan de amenajare 

peisagistică; 

b) stabilirea unei comisii şi a unei structuri din cadrul aparatului de specialitate care să aibă în 

responsabilitate avizarea planurilor de amenajare peisagistică; 
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c) pe planul de amenajare peisagistica se vor preciza: speciile şi numărul de exemplare avizate 

(vegetaţie lemnoasă, plante); 

d) stabilirea procedurii de înlocuire, cu acelaşi tip de material dendro-floricol a exemplarelor care se 

constată că au fost iremediabil afectate de un factor extern; 

e) publicarea pe site-ul instituţiei emitente a planului de amenajare peisagistică în forma avizată; 

f) stabilirea unui termen de valabilitate a planului de amenajare peisagistică; 

g) stabilirea unor responsabili pentru punerea în aplicare a planului de amenajare peisagistică avizat 

şi a unor sancţiuni pentru nerespectarea acestuia; 

h) introducerea obligativităţii de a aviza şi a planta doar plante aclimatizate Ia condiţiile meteorologice 

specifice Municipiului Bucureşti; 

i) stabilirea sancţiunilor contravenţionale în cazul încălcării prevederilor stabilite prin Regulament. 

Art.4 Regulamentul prevăzut Ia art.3 va fi elaborat de către un grup de lucru format din 

specialişti în horticultură, arhitectură peisagistică, urbanism. 

 Art. 5 Regulamentul prevăzut la art. 3, va fi supus dezbaterii publice în termen de 45 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Primarul General şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, precum şi 

consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 9 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind împutemicirea Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor  

Publice (AMRSP) pentru actualizarea Strategiei Energetice a Municipiului  

București elaborată de GRONTMIJ CARL BRO A/S 

 

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

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

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu Hotărârea C.G.M.B.nr. 339/2009 privind aprobarea statutului, organigramei, 

statului de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Municipale de 

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) şi cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 pentru 

aprobarea extinderii activităţii Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) 

în domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilităţi publice din răspunderea Municipiului Bucureşti. 

În baza art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiuI prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 37  şi art.45 alin. 2 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

(AMRSP) să actualizeze Strategia Energetică a Municipiului București elaborată de GRONTMIJ 

CARL BRO A/S pentru orizontul de timp 2016-2025. 

Art.2 Primăria Municipiului Bucureşti, prin direcţiile de specialitate, va asigura accesul Autorităţii 

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) Ia informaţiile disponibile energetice a 

Municipiului București. 

Art. 3 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), Direcţia 

Generală de Infrastructură şi Servicii Publice şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice 

Bucureşti (RADET) vor aduce la îndeplinire prevedeile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 10 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al 

municipiului București · 
 

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

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

Autorităţii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP); 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

-Art. 9 lit. c) şi art. 42 (2) lit. e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie 

termică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 8 (3) lit. i) şi art. 22 (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 

(ANRSC) nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu 

energie termică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (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 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al municipiului 

Bucureşti prezentat în anexa* care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre are caracter normativ şi se aduce Ia cunoştinţă publică. 

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

acestuia şi Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și Regia Autonomă de 

Distribuţie a Energiei Termice (RADET), vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 
 
Bucureşti, 26.01.2016 
Nr. 11 
 
*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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal Piaţa Constituţiei - Antim -  B-dul Unirii  

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală" 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti  -  Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr.24/28.05.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti aviz nr. 148/Z/23.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr.05/27.07.2015; 

- S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.: aviz nr. 91416262/12.08.2014; 

- S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.: aviz nr. 91419458/12.09.2014; 

- Administraţia Naţională Apele Române: adresa nr. 1960/30.06.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1341880/26.06.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12845/18.09.2014 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 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 Bucuresti 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 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Piaţa Constituţiei - Antim - 

B-dul Unirii - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală", în conformitate cu anexele nr. 1, 

nr. 2 şi nr. 3, părţi componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului  Şef nr. 

27/21.10.2015, prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare 

prezentat în anexa 2 şi regulamentul local de urbanism, reprezentând  anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General aI 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 12 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


29 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal PUZ- Piaţa Cantacuzino-Piaţa Lahovary  

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală" 

 

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 Bucuresti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti  -  Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 22/28.05.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti aviz nr. 150/Z/23.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 06/27.07.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1335830/04.06.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12845/18.09.2014; 

- Administraţia Naţională Apele Române: adresa nr. 1960/30.06.2015; 

 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 Bucuresti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului 

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

241/2011, 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Piaţa Cantacuzino - Piaţa 

Lahovary - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală", în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 
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2 şi nr. 3, părţi componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului  Şef nr. 28/21.10.2015, 

prezentat în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 

şi regulamentul local de urbanism, reprezentând  anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiel de construire. 

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

Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General aI 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate 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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal Parc Sfinţii Apostoli – Podul Calicilor  

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală” 

 

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 Bucuresti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti  -  Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 20/27.05.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti aviz nr. 152/Z/23.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 1/27.07.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1335830/04.06.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12845/30.09.2014; 

- Metrorex S.A.: adresa nr. M07.03/1160/24.07.2014; 

- S.C. Metroul S.A.: adresa nr. 109130/02.09.2014; 

- Ministerul Transporturilor -  Direcţia Strategie şi Management: adresa nr. 37393/30.10.2014; 

- Administraţia Naţională Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea aviz de 

gospodărire a apelor nr.19-B/12.02.2015. 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 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 Bucuresti nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea 

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

241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 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 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Parc Sfinţii Apostoli – Podul 

Calicilor Plan Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală” în conformitate cu anexele 1 ,2 şi 3, 

părţi componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului  Şef nr. 32/21.10.2015, prezentat 

în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi 

regulamentul local de urbanism, reprezentând  anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiel de construire. 

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

Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General aI 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate 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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal Parc Izvor - Pod Mihai Vodă  

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală’’ 

 

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 Bucuresti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti  -  Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 23/28.05.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti aviz nr. 151/Z/23.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 3/27.07.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1335830/04.06.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12845/18.09.2014; 

- Metrorex S.A.: adresa nr. M07.03/1159/24.07.2014; 

- S.C. Metroul S.A.: adresa nr. . 109131/02.09.2014; 

- Ministerul Transporturilor -  Direcţia Strategie şi Management: adresa nr. 37393/10.11.2014; 

- Administraţia Naţională Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea aviz de 

gospodărire a apelor nr.18-B/12.02.2015. 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi comptetările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 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 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 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Parc Izvor - Pod Mihai Vodă 

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală’’ în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, 

părţi componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului  Şef nr. 30/21.10.2015, prezentat 

în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi 

regulamentul local de urbanism, reprezentând  anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiel de construire. 

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

Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General aI 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate 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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal Spaţiu Public Sala Palatului  

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală’’ 

 

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 Bucuresti; 

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 teritoriufui 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. 21/27.05.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti aviz nr. 149/Z/23.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 2/27.07.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1335830/04.06.2015;  

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12845/18.09.2014; 

- Administraţia Naţională Apele Române: adresa nr. 1960/30.06.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi comptetările 

ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 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 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal Spaţiu Public Sala Palatului 

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală’’, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, părţi 
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componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului  Şef nr. 29/21.10.2015, prezentat în 

anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi 

regulamentul local de urbanism, reprezentând  anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general aI 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate 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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal - Rahova – Uranus – Piaţa de Flori  

Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală’’ 

 

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 Bucuresti; 

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti  -  Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 19/27.05.2014; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti aviz nr. 

153/ZP/23.02.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 4/27.07.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1335830/04.06.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 12845/18.09.2014 

- Administraţia Naţională Apele Române: adresa nr. 1960/30.06.2015; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 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 Bucuresti 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 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 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Rahova – Uranus – Piaţa 

de Flori Plan Integrat de Dezvoltare Urbană ,,Zona Centrală’’, în conformitate cu anexele 1, 2 şi 3, 

părţi componente ale documentaţiei de urbanism: avizul Arhitectului  Şef nr. 31/21.10.2015, prezentat 

în anexa 1, planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2 şi 

regulamentul local de urbanism, reprezentând  anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Art. 4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general aI 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 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Anexele pot fi consultate 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 Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

Str.Constantin Bosianu nr.30, sector 4, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului 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. 12/20.07.2015;  

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: aviz de mediu nr. 42/02.06.2015; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti aviz nr. 583/Z/3.07.2015; 

- Administraţia Naţională Apele Române: adresa nr. 1960/30.06.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz precoordonare reţele nr.1333331/5192125.05.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1331031/18.06.2015; 

- Inspectoratul de stat în construcţii adresa nr. 36761/18.08.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi comptetările 

ulterioare; 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 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 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – str. Constantin 

Bosianu nr. 30, sector 4, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 11/05.11.2015 

prezentat în anexa nr. 1, şi cu planşa reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2   

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, modifică Planul Urbanistic General, în consecinţă şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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 aI Municipiului 

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 26.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.01.2016 

Nr. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului  

secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând Raportul de specialitate  nr. 5/04.01.2016 întocmit de Direcţia Management Economic 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 

2015; 

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

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

 În baza art.58, alin.(1), lit.c) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 4075/2015 pentru  aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare pe anul 2015, în sumă de  374.734,06 lei. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, precum şi celelate servicii 

interesate din cadrul 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 extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 08.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        1 

 Data:     08.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmaajjoorrăărriiii  ccuu  1155%%  aa  ffoonndduulluuii  ddee  ssaallaarriiii  aall  SSCC  CCEETT  GGRRIIVVIIŢŢAA  SSRRLL  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate nr.066/19.01.2016 emis de SC CET GRIVIŢA SRL; 

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

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

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

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

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

 Văzând prevederile art.58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ 

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o partipaţie majoritară, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC CET GRIVIŢA SRL; 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d), art.115, alin.(2), 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 majorarea cu 15% a fondului de salarii al SC CET GRIVIŢA SRL începand cu 

data de 01 februarie 2016. 

 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL, Direcţia Management Economic şi 

Direcţia Utilităţi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        2 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  ppee  aannuull  22001166    

aall  SS..CC..  CCEETT  GGRRIIVVIIŢŢAA  SS..RR..LL..  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Raportul de specialitate nr.067/19.01.2016 emis de SC CET GRIVIŢA SRL; 

 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; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

 Văzând prevederile art.58, alin.(1), lit.c) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ 

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o partipaţie majoritară, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia; 

 În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d), art.115, alin.(2), 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 bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L, 

conform Anexelor nr. 1-5, care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIŢA SRL şi Direcţia Management Economic vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

              (2) Serviciul Secretariat general, Audienţe va asigura comunicarea prezentei instituţiei 

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



46 

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        3 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  șșii  ccoommpplleettaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  aarrtt..  3322  șșii    

aarrtt..  3366,,  aalliinn..  ((11))  aallee  AAnneexxeeii  nnrr..  33  ddiinn  RReegguullaammeennttuull  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee    

aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aallee    

iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  --  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  110022  ddiinn  2288..0055..22001155,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree 

 

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

către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

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

 Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii 

numărului maxim de posturi pe anul 2016; 

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

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

 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile 

publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările şi 

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; 
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 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; 

  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. 102 din 28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de 

organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate 

Consiliului Local sector 1, cu modificările și completările ulterioare;  

 În vederea aplicării 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;   

 Plecând de la:  

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 431 din 

24.03.2015 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru anul 2015, potrivit punctului 1 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii 

administrativ teritoriale Sectorul 1 al municipiului București, prevăzută în anexa la Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.63/2010, rămâne cel stabilit prin Ordinul prefectului municipiului București nr. 

96/05.03.2014, respectiv 630 posturi; 

 Având în vedere adresa Primăriei Sectorului 1 nr. 281/10.03.2015, înregistrată în cadrul 

Instituției Prefectului Municipiului București sub nr. 4433/11.03.2015 pivind valoarea proiectelor 

contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și perioadele de 

implementare; 

 Luând în considerare adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr. I/1020 din 17.07.2015 

înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București sub nr. 12030 din 30.07.2015 privind 

valoarea proiectelor contractate și aflate în implementarea din fonduri externe nerambursabile, 

precum și perioadele de implementare; 

 Adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 525 din 

07.04.2015 prin care se stabilește numărul maxim de posturi pentru anul 2015, potrivit punctului 2 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul subdiviziunii 

administrativ – teritoriale Sectorul 1 al municipiului București este de 104 posturi, prevăzute pentru 

serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, iar numărul maxim de posturi stabilit pentru 
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anul 2015, potrivit punctului 3 din procedură, este de 255 posturi, prevăzute pentru poliția locală și 

paza obiectivelor de interes local;  

 În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 Având în vedere prevederile adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr. MDRAP/26156/27.03.2015, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București sub 

nr. 5532/30.03.2015 cu privire la stabilirea numărului de posturi de la nivelul autorităților administrației 

publice locale pentru anul 2015; 

În vederea respectării numărului maxim de posturi stabilit prin adresa nr. 20434 din 

16.12.2015 înregistrată sub nr. 1896 din 22 decembrie 2015, prin care se comunică că, începând cu 

data de 16.12.2015, sectorul 1 al municipiului București are prevăzute 3 posturi potrivit punctului 4 din 

anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările  ulterioare; 

Văzând referatul nr. 124 din 15.01.2016 al Serviciului Imagine Relații cu Mass – Media prin 

care se stabilește desființarea a două posturi de funcții contractuale vacante, de execuție, de 

inspector de specialitate, grad profesional IA;   

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 212 din 

21.01.2016 privind modificarea dispozițiilor art. 1 din dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

București nr. 2036 din 04.05.2015, privind restabilirea numărului maxim de posturi, la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În vederea respectării prevederilor Hotârârii Consiliului Local nr. 233 din 22.12.2015 privind 

adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorității locale ale 

Sectorului 1 al Municipiului București;  

Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 

2016 ca urmare a desființării a două posturi prin stabilirea numărului maxim de 3 posturi potrivit 

punctului 4 din anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, în funcţie de realitatea 

concretă în cadrul subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al Municipiului București, raportată la 

valoararea proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile; 

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 
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specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum şi diversitatea categoriilor de 

beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de 

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

De asemenea, urgenţa promovării acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără 

întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a 

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public 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 Organigrama aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. - Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3.- (1) Se aprobă completarea prevederilor art. 32 din Anexa nr. 3 a Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului 

București, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 102 din 

28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

                      (2) Se aprobă completarea prevederilor art. 36, alin (1) din Anexa nr. 3 a 

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

municipiului București, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 102 din 

28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.4. 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.5. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 
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 Art.6. (1) Viceprimarul Sectorului 1 înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1 conform art. 

57 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Investiții, Serviciul Imagine, Relații cu Mass Media, întregul aparat de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        4 

 Data:     28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  aa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11    

 

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

întocmit de Direcţia Generală de  Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

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

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

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

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

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 39/2009 privind 

reorganizarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 110/2013 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 219/22.12.2015 

privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 

privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităților 

locale ale Sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

 

 Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei  nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.3.(1) Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        5 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

                

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprroocceedduurriiii  ppeennttrruu  aaccoorrddaarreeaa  ssccuuttiirriilloorr  llaa  ppllaattaa  iimmppoozziittuulluuii//ttaaxxeeii  

  ppee  ccllăăddiirrii//tteerreennuurrii  şşii  aa  ttaaxxeelloorr  ppeennttrruu  eelliibbeerraarreeaa  cceerrttiiffiiccaatteelloorr,,  aavviizzeelloorr  şşii  aauuttoorriizzaaţţiiiilloorr  

pprreevvăăzzuuttee  îînn  LLeeggeeaa  nnrr..  222277//22001155  pprriivviinndd  CCoodduull  ffiissccaall,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee    

uulltteerriiooaarree,,  îînn  sseeccttoorruull  11  aa  mmuunniicciippiiuull  BBuuccuurreeşşttii,,  îînncceeppâânndd  ccuu  aannuull  22001166  

  

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

întocmit de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.456, alin.(2), art.464, alin.(2), art.476, alin.(2), precum şi 

art.495, lit.d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificat şi completat de Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului României nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 şi a 

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

Având în vedere prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.272/22.12.2015 privind 

acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri şi a taxelor pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016; 

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

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

 

               CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

     

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Începând cu anul 2016 se aprobă Procedura privind acordarea scutirilor la plata  

impozitului/taxei pe clădiri/terenuri şi a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

prevăzute în Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.272/2015. 

Art.2. Cererile şi acordarea scutirilor prevăzute în Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.272/2015 se 

depun şi se soluţionează de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, cu excepţia celor prevăzute la lit. C pct. 1 lit. c care se solutionaeaza de catre 

Direcţia de Urbanism din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

            Art.3.  Anexa nr. 1, anexa nr. 1.1 şi anexa nr.1.2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.4. (1) Primarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

              (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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        6 

 Data:     28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa      OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii    

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree    

  aallee  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  PPiieeţţeelloorr  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1; 

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

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

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

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

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

 Luând în considerare prevederile art.1, alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului  României nr. 955/2004 pentru aprobarea 

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

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

modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.672/2014; 

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

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

ulterioare; 

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

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

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 Ţinând seama de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/2015 privind 

adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transaparenţei  decizionale la nivelul autorităţilor locale 

ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.160/29.09.2015 

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

ale Administraţiei Pieţelor Sector 1; 

lnk:LEG%20PRL%2024%202000%200
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 În concordanţă cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr.2036/04.05.2015 prin care 

se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv 

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

de posturi prevăzut pentru Administraţia Pieţelor Sector 1 de 38 posturi.  

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

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

    Art.4. (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.  

                      (2) Celelalte hotărâri ale  Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 

îşi înceteaza aplicabilitatea la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.  

Art.5.  (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Management  

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        7 

 Data:     28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii    RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aall      

AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  

  

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1;     

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

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

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

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

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

  Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;                

 Luând în considerare prevederile art.1, alin.(1) şi alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.11
1
 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, cu modificarile si completarile ulteriorare ; 

 Văzând prevederile art.47, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 privind 

adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităţilor locale ale 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2015 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;             

 În temeiul  art.45, alin.(1), art.80,  art.81, alin.(1),  lit.e) şi art.115, alin.(1), lit.b) din  Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, după cum urmează:  

 

 Art.15. Compartimentul Coordonare şi Control Documente » se completează lista 

atribuţiilor cu următoarele atribuţii: 

 

„- Asigură transparenţa decizională, toate contractele de achiziţie publică ce se vor încheia la 

nivelul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 se 

vor publica pe site-ul Primariei Sectorului 1 în secţiunea specială numită „Transparenţa decizională. 

Capitolul: contracte de achiziţie public, de lucrări publice şi de concesiune de servicii”; 

Următoarele informaţii privitoare la contractele de achiziţie publică, de lucrări publice şi de 

concesiune de servicii vor fi scanate şi transmise lunar până la data de 15 ale lunii următoare 

Serviciului Imagine, Relaţii cu Mass – Media şi Informatică spre publicare pe site-ul Primăriei 

Sectorului 1: 

*data încheierii contractului administrativ şi a actelor adiţionale aferente acestuia; 

*durata contractului administrativ şi a actelor adiţionale aferente acestuia; 

*valoarea contractului administrativ şi a actelor adiţionale aferente acestuia; 

*obiectul contractului administrativ. 

Documentele vor fi transmise în format PDF pe adresa de e-mail transparenta@primarias1.ro 

şi se vor publica fără a mai suferi modificări de conţinut, astfel încât să anonimizeze informaţiile cu 

caracter personal din conţinutul documentelor. Denumirea documentului PDF va conţine următoarele 

date: nr. contract/data contractului/obiectul contractului (Ex. J-AC/1986/30.12.2015/servicii integrate 

de arhivare a documentelor); 

După publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice, toate anunţurile de intenţie, 

anunţurile/invitaţiile de participare şi anunţurile de atribuire care vor fi formulate de către aparatul de 

specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1, precum şi alte documente ce fac obiectul publicării în sistemul electronic de achiziţii publice 

se vor transmite lunar până la data de 15 ale lunii următoare Serviciului Imagine, Relatii cu Mass –

Media şi Informatică, spre publicare pe site-ul Primăriei Sectorului 1, în secţiunea specială numită 

„Transparenţa decizională. Capitolul: anunţuri de intenţie, anunţuri/invitaţii de participare şi 

anunuri de atribuire”; 

 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

mailto:transparenta@primarias1.ro


60 

 

               (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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

          Nr.:        8 

 Data:     28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii    şşii  ccoommpplleettăărriiii  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aall  

AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  DDoommeenniiuulluuii  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Potrivit cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări public3e şi 

a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013  

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 privind adoptarea unor 

măsuri în vederea asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităţilor locale ale Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti; 

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.I.    Regulamentul de organizare şi funcţionare  al Administraţiei Domeniului Public Sector 

1 se modifică şi se completează după cum urmează: 
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 La partea a IV-a, la art. 37 Serviciul Juridic, la atribuţiile acestui serviciu se introduce un nou 

alineat ( 30 ) cu următorul cuprins: 

“30) transmite lunar către Serviciul Imagine, Relaţii cu Mass-Media şi Informatică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi după publicarea în SEAP, toate 

anunţurile de intenţie, anunţurile/invitaţiile de participare, anunţurile de atribuire precum şi 

alte documente ce fac obiectul publicării în sistemul electronic de achiziţii publice. Informaţiile 

privitoare la contractele de achiziţii publice încheiate de către instituţie vor cuprinde: data 

încheierii contractului, durata, obiectul şi valoarea acestuia.” 

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 

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

Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările si completările ulterioare îşi păstrează 

valabilitatea.  

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        9 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  şşii  aa    RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ffuunnccțțiioonnaarree    aallee  

CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 

privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților 

local ale Sectorului 1 al Municipiului București; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în 

subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu prevederile art.115, 

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

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Multifuncţional 

Caraiman, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 1 nr. 168/22.10.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  al 

Complexului Multifuncţional Caraiman. 
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Art.4. Cu data adoptării prezentei Hotărâri se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 1 nr. 77/21.04.2015 privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale al Complexului Multifuncţional Caraiman. 

 

Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman şi 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

             (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        10 

 Data:     28.01.2016  

 

    



65 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommpplleettăărriiii  aarrtt..  2233  ddiinn  AAnneexxaa  nnrr..  33  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall    

SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..222222//2222..1122..22001155    pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  șșii  

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ffuunnccțțiioonnaarree  aallee    

DDiirreeccțțiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennțțăă  SSoocciiaallăă  șșii  PPrrootteeccțțiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

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

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/22.12.2015  privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 233/22.12.2015 privind 

adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale 

Sectorului 1 al municipiului București; 

Ţinând seama de adresa nr. K/1819b/24.12.2015 emisă de Sectorul 1 al municipiului 

București prin Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.I. Se aprobă completarea art. 23 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 222/22.12.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

prin introducerea următoarelor atribuții: 

 

 “după publicarea în sistemul electronic de achiziții publice, va publica pe 

pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, la secțiunea special creată, toate anunțurile de intenție, 

anunțurile/invitațiile de participare și anunțurile de atribuire, precum și alte 

documente care fac obiectul publicării în sistemul electronic de achiziții 

publice; 

 informațiile publicate pe pagina de internet a instituției, privitoare la contractele 

de achiziții publice, de lucrări publice și de concesiune de servicii, vor cuprinde:     

a) data încheierii contractului administrativ și a actelor adiționale 

aferente acestuia; 

b) durata contractului administrativ și a actelor adiționale aferente 

acestuia; 

c) valoarea contractului administrativ și a actelor adiționale aferente  

acestuia; 

d) obiectul contractului administrativ. 

 asigură transmiterea informațiilor privitoare la contractele de achiziții publice, 

de lucrări publice și de concesiune de servicii , actualizate lunar, până la data 

de 15 ale lunii următoare, către Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și 

Informatică din cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1; 

 asigură actualizarea permanentă a informațiilor privitoare la contractele de 

achiziții publice, de lucrări publice și de concesiune de servicii, publicate pe 

pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1; 

 are în vedere că asigurarea transparenței publice nu poate fi restricționată decât 

în măsura în care informațiile sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un 

drept de proprietate publică, în condițiile legii.”  

 

Art.II. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umane 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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        11 

 Data:     28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccţţiiuunnii  şşii  lluuccrrăărrii  ddee  iinntteerreess  llooccaall  ppeennttrruu  rreeppaarrttiizzaarreeaa  şşii  

eeffeeccttuuaarreeaa  oorreelloorr  ddee  mmuunnccăă  ddee  ccăăttrree  bbeenneeffiicciiaarriiii  ddee  aajjuuttoorr  ssoocciiaall  aaccoorrddaatt  ccoonnffoorrmm    

pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..  441166//22000011  pprriivviinndd  vveenniittuull  mmiinniimm  ggaarraannttaatt,,    

ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  ppeennttrruu  aannuull  22001166  

  

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; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vederere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1091/2014 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1017/2015 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe  ţară garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art. 81, alin. (2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aproba Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016, în vederea 

efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social din sectorul 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.2.  Beneficiarii ajutorului social din sectorul 1 vor  presta  acţiuni sau lucrări de interes local 

în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu Planul menţionat în Anexa 

nr.1. 

 

 Art.3. Calculul numărului de ore va fi efectuat de către responsabilul de caz din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în baza dispoziţiilor Primarului 

sectorului 1 de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, conform formulei:   

 

cuantumul ajutorului social x 168,66 

1.050 

 

respectiv, de la data de 1 mai 2016 : 

 

cuantumul ajutorului social x 169,33 

1.250  

 

unde : 

cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare pentru nr. de membri ai familiei beneficiare; 

168,66 reprezintă  nr. mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată; 

169,33 reprezintă  nr. mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată de la data de 1 mai 2016 ; 

1.050 lei reprezintă  salariul minim brut pe economie; 

1.250 lei reprezintă  salariul minim brut pe economie. 

 

  Art.4. Administraţia Domeniului Public Sector 1 are obligaţia: 

a) să repartizeze persoanele pe categorii de activităţi; la repartizarea persoanelor pe 

categorii de activităţi se va ţine seama, în măsura posibilităţilor, de pregătirea profesională 

a acestora, de constituţia fizică şi de  restricţiile privind capacitatea de muncă a 

persoanelor, dovedite prin acte medicale;   

b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la art.28,  alin.(2), lit.a) din Hotărârea 

Guvernului României nr. 50/2011, într-un Registru;  

c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 

d) să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, pe data de 25 a fiecarei luni;  
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 Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        12 

 Data:     28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchheeiieerriiii  PPrroottooccoolluulluuii  ddee  CCoollaabboorraarree,,  ppee  lliinniiaa  ffuurrnniizzăărriiii  ddee  ddaattee  ddiinn    

RReeggiissttrruull  nnaaţţiioonnaall  ddee  eevviiddeennţţăă  aa  ppeerrssooaanneelloorr,,  îînnttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii,,  pprriinn  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  

SSeeccttoorr  11  şşii  DDiirreeccţţiiaa  ppeennttrruu  EEvviiddeennţţaa  PPeerrssooaanneelloorr  şşii  AAddmmiinniissttrraarreeaa  BBaazzeelloorr  ddee  DDaattee  

 

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

întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului României nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de adresa nr. 3560081/08.12.2015 a Ministerului Afacerilor Interne -Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

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

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

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul 

naţional de evidenţă a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 
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şi Administrarea Bazelor de Date, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, Protocolul de Colaborare menţionat la art.1. 

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

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        13 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;  

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

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

Sectorului 1; 

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1;  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 233/22.12.2015 privind 

adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale 

Sectorului 1 al municipiului București; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1, 

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

Art.2. (1)  Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse 

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

Audienţe 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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        14 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  AAccoorrdduulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  şşii  aallee  CCoonnttrraaccttuulluuii  ccoolleeccttiivv  ddee  

mmuunnccăă  îînncchheeiiaattee  llaa  nniivveelluull  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  şşii  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  DDiirreeccttoorruulluuii    

GGeenneerraall  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,  aa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  ffuunnccţţiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii  şşii  aa  

rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  ppeerrssoonnaalluulluuii  ccoonnttrraaccttuuaall  aaii  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  ddee  aa  sseemmnnaa    

AAccoorrdduull  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă,,  rreessppeeccttiivv  CCoonnttrraaccttuull  ccoolleeccttiivv  ddee  mmuunnccăă  

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;  

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

          Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările 

şi compeltările ulterioare; 

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

    Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei 

Locale a Sectorului 1;  

            Ţinând seama de Procesul Verbal privind negocierea Acordului colectiv de muncă la nivelul 

Poliţiei Locale a Sectorului 1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului colectiv de 

muncă la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1, încheiate în data de 12.01.2016; 

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

administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art.1. (1) Se aprobă prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de 

muncă la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1.  

           (2) Se împuternicesc Directorul General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, reprezentanţii 

funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1, să 

semneze Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 1 şi Anexei 

nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           (3) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de 

venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

Art.2. (1) Prevederile Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă, 

aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data de 01 martie 2016, respectiv de la data 

înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti.  

           (2) La datele prevăzute la alin. (1) Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de 

muncă aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 24/26.02.2015 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar 

pentru Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti.  

Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

Nr.:        15 

Data:     28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  pprroocceedduurraa  ddee  lluuccrruu  ppee  lliinniiaa  vveehhiiccuulleelloorr  ffăărrăă  ssttăăppâânn  ssaauu  aabbaannddoonnaattee  ppee  tteerreennuurrii  

aappaarrţţiinnâânndd  ddoommeenniiuulluuii  ppuubblliicc    ssaauu  pprriivvaatt  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

  

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

specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

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

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

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

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

Ţinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau  privat al statului ori al unităţilor 

administrativ teritoriale, cu  modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art.23, alin.(1), lit.c) şi alin.(2), lit.a) – c) din Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - 

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

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

Art.2. Operaţiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea sau valorificarea 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1 se vor realiza de către operatorul economic privat desemnat în urma derulării 

procedurilor legale. 
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Art.3. Tarifele ocazionate de activităţile de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate vor fi stabilite de către operatorul economic privat desemnat în urma derulării 

procedurilor legale. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă 

de publicitate.  

Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public 

Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        16 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  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 Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică; 

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor Legii 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 : 

1. adresele înaintate către Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti de către Grădiniţa de 

Copii „Happy Face”, Grădiniţa „Blue Bell” şi Grădiniţa „Dream Word” prin care comunicau încetarea 

activităţii, adrese înaintate spre soluţionare autorităţilor locale de la nivelul sectorului 1; 

2. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 36056/24.11.2015 prin care 

Asociaţia Christophori Internaţional a solicitat schimbarea denumirii Şcolii Primare Libere Waldorf în 

Şcoala Liberă Waldorf; 

3. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 37811/08.12.2015 prin care 

Complexul Şcolar Cronos a solicitat excluderea unităţii de învăţământ din reţeaua şcolară; 

4. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 38011/09.12.2015 prin care 

Asociaţia Fridolin a solicitat includerea în reţeaua şcolară a Şcolii Gimnaziale (Germane) Fridolin; 

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; 

Văzând adresele Primăriei Sectorului 1 nr. M2981/34385/34386/23.11.2015; 

M3385/37999/3386/38011/3391/38059/3393/38109/3372/37811/3383/37958/21.12.2015 şi 

M/2981/34385/34386/08.01.2016 înaintate Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

înregistrate cu nr. 27715/24.11.2015; 29520/22.12.2015 şi 293/11.01.2016 privind propunerea de 

reorganizare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2016/2017; 
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În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular 

din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017, astfel cum a fost transmis prin 

adresa nr.27715, 29520, 293/12.01.2016; 

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 

şi se completează potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, 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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        17 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al  

municipiului Bucureşti pentru anul 2016-2017 

 

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

directorului Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 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 art. 19 şi art. 61 alin (2) şi (5) şi art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 

6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 

26532/10.11.2015 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34385/10.11.201 şi cu nr. 

34386/10.11.2015 prin care a fost solicitat proiectul privind reorganizarea reţelei şcolare a unităților 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular pentru anul şcolar 2016-2017; 

Luând act de : 

1. adresele înaintate către Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti de către Grădiniţa de 

Copii „Happy Face”, Grădiniţa „Blue Bell” şi Grădiniţa „Dream Word” prin care comunicau încetarea 

activităţii, adrese înaintate spre soluţionare autorităţilor locale de la nivelul sectorului 1; 

2. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 36056/24.11.2015 prin care 

Asociaţia Christophori Internaţional a solicitat schimbarea denumirii Şcolii Primare Libere Waldorf în 

Şcoala Liberă Waldorf; 

3. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 37811/08.12.2015 prin care 

Complexul Şcolar Cronos a solicitat excluderea unităţii de învăţământ din reţeaua şcolară; 

4. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 38011/09.12.2015 prin care 

Asociaţia Fridolin a solicitat includerea în reţeaua şcolară a Şcolii Gimnaziale (Germane) Fridolin; 

5. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 37999/09.12.2015 prin care 

Grădiniţa nr. 283 solicită ca în proiectul de reţea şcolară pentru anul 2016-2017 să nu-i mai figureze 

arondat sediul din str. Băneasa nr. 39A; 
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6. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 37958/09.12.2015 prin care 

Şcoala Gimnazială Specială nr. 10 solicită funcţionarea în anul 2016-2017 cu personalitate juridică 

sub efectiv; 

7. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 38059/09.12.2015 prin care 

Şcoala nr. 173 Eugen Barbu solicită funcţionarea în anul şcolar 2016-2017 cu personalitate juridică 

sub efectiv; 

8. adresa nr. 1406/09.12.2015 prin care Şcoala Gimnazială pentru Surzi nr. 1 solicită 

funcţionarea cu personalitate juridică sub efectiv; 

9. adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 40133/24.12.2015 prin care Liceul 

„Dimitrie Paciurea” solicită funcţionarea în anul 2016-2017 cu personalitate juridică sub efectiv; 

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; 

Văzând adresele Primăriei Sectorului 1 nr. M2981/34385/34386/23.11.2015; M3385/ 37999/ 

3386/ 38011/ 3391/ 38059/ 3393/ 38109/ 3372/ 37811/ 3383/ 37958/21.12.2015 şi 

M/2981/34385/34386/08.01.2016 înaintate Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 

înregistrate cu nr. 27715/24.11.2015; 29520/22.12.2015 şi 293/11.01.2016 privind propunerea de 

reorganizare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2016/2017; 

În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular 

din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017, astfel cum a fost transmis prin 

adresa nr.27715, 29520, 293/12.01.2016; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Începând cu anul şcolar 2016-2017, Grădiniţei cu nr. 283 nu-i va mai fi arondat sediul 

din str. Băneasa nr. 39A. 

Art.2. În anul şcolar 2016-2017, Şcoala nr. 173 „Eugen Barbu”, Şcoala Gimnazială Specială 

nr. 10, Şcoala Gimnazială pentru Surzi nr. 1 şi Liceul Dimitrie Paciurea vor funcţiona cu personalitate 

juridică sub efectiv, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul 

1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017, potrivit Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri de 

consiliu. 
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Art.4. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ particular cu personalitate juridică din 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017, potrivit Anexei nr. 2 a prezentei 

hotărâri de consiliu.  

Art.5. (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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        18 

 Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11      îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraațțiiee  aall  GGrrăăddiinniiţţeeii  ccuu  pprrooggrraamm  pprreelluunnggiitt  „„CCaammii””  

 

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

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

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

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

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

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

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

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 privind 

aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru 

anul 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa Asociaţiei  Româno-Franceze Argessis – Grădiniţa Cami nr. 

15/13.01.2016, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr.1721/18.01.2016; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.  Se numește domnul COSMIN MARIUS FODOROIU  reprezentant al Consiliului Local 

al Sectorului 1  în Consiliul de administrație al Grădiniţei cu program prelungit „Cami”, situată în str. 

Carol Knappe nr.45, sector 1, București.  

 

Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Grădiniţa cu program prelungit 

„Cami” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        19 

 Data:     28.01.2016  
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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. 22/21.01.2016 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. 14/22/12.11.2015, nr. 15/1/08.12.2015, nr. 15/2/08.12.2015, 

nr.15/3/08.12.2015, nr. 15/4/08.12.2015, nr.15/6/08.12.2015, nr.1/4/12.01.2016,  nr.1/3/12.01.2016, 

nr.14/4/12.11.2015 a Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi considerând că 

reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice 

locale; 

             - 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 si de urbanism;  

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

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a 

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

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

publicului pentru documentatiile de urbanism prevazute in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  9 poziţii.   

   (2) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Str. Măgura Florilor nr.16, sectorul 1, Bucureşti. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

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

aprobate. 

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

urbanistice contrare. 

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

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

    Nr.:        20 

    Data:     28.01.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

“Reamenajare peisageră şi refacere infrastructură la  

parcul din cadrul C.S.S. Sf. Ecaterina” 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

1; 

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

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

 Ținând seama de prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reamenajare 

peisageră și refacere infrastructură la parcul din cadrul C.S.S. Sf. Ecaterina”, conform Anexei  

nr.1, care face parte integrantă in prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal 

constituite cu această destinație. 
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 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplnire 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 28.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        21 

 Data:     28.01.2016 
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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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.01.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 219/04.01.2016 prezentat de către Direcţia Administraţie Publică 

şi Evidenţă Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca domnul consilier 

local Beldeanu Augustin Lucian să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel 

cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, 

aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (2) art. 47 şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Începând cu data de 18.01.2016 domnul Beldeanu Augustin Lucian, consilier local al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni. 

 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 78/12.10.2015 îşi 

încetează aplicabilitatea. 

http://www.ps2.ro/
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 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. 1 

Bucureşti, 18.01.2016  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

18.01.2016 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 propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.01.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al 

Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 

Sectorului 2;  

 Analizând: 

 -Expunerea de motive întocmită de Preşedintele Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 1783/13.01.2016 al Direcţiei Management Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. d) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă „Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 – dl. Toma Şutru, aferente 

perioadei 01.01.2015 – 31.12.2015, conform anexei ce conţine un număr de 2 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

            (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 2 

Bucureşti, 18.01.2016 

 
*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 

18.01.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 

clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

conform art. 456 alin. (2) lit. a)-g), i)-k, m) şi r) şi art. 464 alin. (2) lit. a)-e), g)-j) şi r) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 272/2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.01.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor 

de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-g), i)-k, m) şi r) şi art. 464 alin. (2) lit. a)-e), g)-j) şi r) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea 

H.C.G.M.B. nr. 272/2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate  nr. 75/04.01.2016 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri 

Buget Local  Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanțe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările: 

 - Art. 456 alin. (2) şi art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 272/2015 privind acordarea 

scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri şi a taxelor pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor şi autorizațiilor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016. 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Procedura privind acordarea scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 

clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 

1 la prezenta hotărâre, conform art. 456 alin. (2) lit. a) – g), i) – k, m) şi r) şi art. 464 alin. (2) lit. a) – 

e), g) – j) şi r) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 272/2015. 

           (2) Categoriile de clădiri/terenuri sunt prevăzute în cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

           (3) Documentele care stau la baza acordării scutirilor de la plata  impozitului/taxei pe 

clădiri/terenuri sunt cuprinse în anexa nr. 1.         

           (4) Anexele nr. 1 şi 2 conțin 23 de file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Scutirile prevăzute la art. 1 se acordă şi pentru bunurile comune ale soților, stabilite 

potrivit legii. 

 

 Art. 3 Direcția Venituri Buget Local Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

   

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 3 

Bucureşti, 18.01.2016 

 
*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 

18.01.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S. 2  se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt specificate în 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44 / 2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.01.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt 

specificate în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44 / 2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 71/04.01.2016 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată; 

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

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale 

în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1  Se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 

privind acordarea unor facilităţi fiscale. 

 

 Art. 2  Se aprobă procedura de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 

privind acordarea unor facilităţi fiscale, conform anexei ce conţine un număr de 10 file şi face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3  Se aprobă anularea cotei de 50 % din majorările de întârziere datorate ca urmare a 

neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante, datorate bugetului local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri 

Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5  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. 4 

Bucureşti, 18.01.2016 

 
*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 

18.01.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotarârea C.L.S.2  se publică integral 
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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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local 

al Sectorului 2 pe anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare 

și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 

al Municipiului București pe anul 2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.01.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea 

excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul  

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordinul M.F.P. nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2015; 

 - 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 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 București a 

deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 104.546.053,92 lei, înregistrat la 31.12.2015. 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 306.625.019,94 lei, astfel: 

   a)  ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2016; 

   b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2016, în limita disponibilului 

rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

   c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare 

şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar 2016. 

 

 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. 5 

Bucureşti, 18.01.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

18.01.2016 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 numirea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi  

Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a Consiliului Local al Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 18.01.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul de 

evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a Consiliului Local al 

Sectorului 2;  

 Analizând: 

 - Raportul nr. 183/04.01.2016 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București,; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Legea reponsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată; 

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

completările ulterioare; 

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1059/07.04.2008, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă numirea doamnei Amariței Florentina Teodora - consilier superior la Direcția 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, pentru a ține Registrul de 

evidenţă a datoriei publice locale a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Registrul de evidenţă a 

garanţiilor locale a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare. 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sectorului 2 nr. 167/2003 privind numirea 

persoanei care va ține ”Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale”, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 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. 6 

Bucureşti, 18.01.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

18.01.2016   cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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*Decizia Civilă nr. 4639/08.10.2015 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 alegerea președintelui de ședință  al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

29.01.2016- 29.04.2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4; 

 

 În temeiul dispozițiilor art. 35 alin.1 și 81 alin. 2 lit. „a" din Legea 215/2001 republicată cu 

modificările și completările ulterioare privind administrația publică locală; 

 

H O T   Ă R Ă Ș T E: 

 

 Articol  unic- Se alege doamna STOLOJANU Doina –Delia   în funcția de președinte de 

ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 29.01.2016-29.04.2016. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din 

data de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 1/29.01.2016 

 



106 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea de despăgubiri  

proprietarilor  autovehiculelor avariate  

prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, 

 aflaţi pe domeniul public al municipiului Bucureşti Sector 4,  

urmare fenomenelor meteorologice din  perioada 16-19 ianuarie 2016 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 4;  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Raportul  de  specialitate 

nr.R.12.144/19.01.2016 întocmit de Direcţia Gospodărire Locală şi Referatul nr. 1100/21.01.2016 al 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4; 

 Ţinând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 

254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrarilor de artă din Municipiul 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia străzile şi  trotuarele  de pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului 4 care nu se regasesc în anexele 1 şi 2 se află în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de  Hotărârea Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 304/2009, privind 

aprobarea Normelor de protecţie  a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor  art. 8 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Coroborând prevederile art. 1351, 1376  şi 1377 din Noul Cod Civil; 

 În temeiul art. 3, art. 10, art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă acordarea de despăgubiri proprietarilor  autovehiculelor avariate prin căderea 

copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public al municipiului Bucureşti Sector 4, urmare 

fenomenelor meteorologice din  perioada 16-19 ianuarie 2016; 
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 Art.2 Despăgubirile vor fi acordate proprietarilor  autovehiculelor avariate prin căderea 

copacilor sau  crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public al municipiului Bucureşti Sector 4, cu 

respectarea  condiţiilor prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre;  

 

 Art.3  Sumele acordate cu titlu  de despăgubire vor  fi prevăzute în bugetul de venituri şi 

cheltuieli  al Sectorului 4, pentru anul  2016; 

 

 Art.4  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcţia 

Generală de Poliţie Locală Sector 4, Direcţia Gospodărire Locală şi Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin 

grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.2/29.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 împuternicirea Primarului Sectorului 4,  

să încheie o poliţă de răspundere civilă faţă de terţi  

cu o societate de asigurări pentru acoperirea prejudiciilor  

cauzate de  fenomene meteorologice  neprevăzute 

 

Consiliul Local al Sectorului 4;  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Raportul  de  specialitate 

nr.R.12.144/19.01.2016, întocmit de Direcţia Gospodărire Locală şi Referatul nr. 1100/21.01.2016 al 

Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4;  

 Ţinând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 

254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrarilor de artă din Municipiul 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia străzile şi  trotuarele  de pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului 4 care nu se regasesc în anexele 1 şi 2 se află în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de  Hotărârea Consiliului General al municipiului Bucureşti nr. 304/2009, privind 

aprobarea Normelor de protecţie  a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor  art. 8 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Coroborând prevederile art. 1351, 1376  şi 1377 din Noul Cod Civil; 

 Având în vedere Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 3, art. 10, art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 115 alin. (1), lit. b) 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   Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4, prin aparatul propriu de specialitate, să încheie 

o poliţă de răspundere civilă faţă de terţi  cu o societate de asigurări  pentru acoperirea prejudiciilor  

cauzate de  fenomene meteorologice  neprevăzute; 
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 Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcţia 

Investiţii şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Gospodărire Locală şi Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin 

grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale, conform 

competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 3/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei  de 

întreţinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de Specialitate cu nr.D7/150/19.01.2016 al Centrului de Îngrijire 

şi Asistenţă nr.1 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 

4, precum şi expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 

Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile art. 33 alin.(1) din HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor  metodologice de aplicare  a Legii nr.448/2006 privind protecţia  şi promovarea  drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Pentru anul 2016, la Centrul de Asistență şi Îngrijire nr.1, costul mediu lunar al  

cheltuielilor  de întreţinere al unui asistat – insclusiv medicamente, se stabileşte la suma de 4.843,61 

lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1a), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere – fără 

medicamente – se stabileşte la suma de 4633,90 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. 1b). 

 Art.2. Contribuţia de întreţinere  a unui asistat în Centrul de Asistenta şi Îngrijire nr.1, pentru 

anul 2016, se stabileşte la suma de 2.207,72 lei, calculată potrivit Anexei nr. 2. 

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

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.1  din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 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 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 4/29.01.2016 

 

*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. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei  de 

întreţinere din Centrul Medico Social “Sf. Andrei” 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr.D5/76/18.01.2016 al Centrului Medico-Social 

,,Sfântul Andrei’’, din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 

4, precum şi expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare prevederile HG 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; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Pentru anul 2016, la Centrul Medico-Social ,,Sf. Andrei’’, contribuţia de întreţinere lunară 

se stabileşte la suma de 1.145 lei/asistat, calculată potrivit Anexei nr. 1. 

 Art.2. Costul mediul lunar al cheltuielilor  de întreţinere  al unui asistat în Centrul Medico- Social 

,,Sf.Andrei’’, pentru anul 2016, se stabileşte la suma de 2.205 lei, calculată potrivit Anexei nr. 2. 

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

 Art.4. Secretarul Sectorului 4, Centrul Medico-Social ,,Sf.Andrei’’ din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 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 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 5/29.01.2016 

 

*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. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoturismele/autospecialele 

aparţinând Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 

                                                                                                                        

         Consiliul Local Sector 4,  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate al Direcţie 

Generale de Poliţie Locală Sector 4 nr.22307/11.12.2015; 

         Având în vedere prevederile Legii nr.155/2010, privind poliţia locală; 

        Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (5) din Legea nr.258/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) şi art.81 alin.(2) lit. j din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

              Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă consumul lunar de carburant pentru 

autoturismele/autospecialele aparţinând Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4, după cum 

urmează: 

1. Autospeciale pentru patrulare şi intervenţie-250 litri carburant/lună/autovehicul; 

 

2. Autoturisme de serviciu-250 litri carburant/lună/autoturism. 

 

   Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Poliţie Locală 

Sector 4 împreună cu celelalte servicii de specialitate din aparatul Sectorului 4, vor duce la îndeplinire 

prevederile acestei hotărâri, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 6/29.01.2016 
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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 finanţării în vederea susţinerii proiectului de mobilitate elevi şi personal 

didactic din cadrul C.N. Gh. Şincai – schimb de experienţă cu Institute Ferran Casablancas, 

Sabadell, Spania, pentru anul 2016 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr.  

365/18.01.2016   întocmit de Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art. 20 alin. 1 si art. 103 alin. 2 din Legea nr.1/2011- a educaţiei naţionale; 

 În temeiul prevederilor  art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k) din Legea nr. 

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

Consiliul Local Sector 4 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art. 1.  Se aprobă decontarea cheltuielilor necesare derulării proiectului de mobilitate elevi şi 

personal didactic din cadrul C.N. Gh. Şincai – schimb de experienţă cu Institute Ferran Casablancas, 

Sabadell, Spania, pentru anul 2016, reprezentând cheltuieli de transport cu avionul. 

 Art. 2.  Creditele bugetare necesare derulării proiectului de mobilitate elevi şi personal didactic 

din cadrul C.N. Gh. Şincai – schimb de experienţă cu Institute Ferran Casablancas, Sabadell, Spania, 

pentru anul 2016, menţionat la art. 1, în cuantum de 35.000 lei, se vor aloca în bugetul Colegiului 

Naţional Gheorghe Şincai aferent anului 2016. 

       Art. 3.  Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 şi 

Colegiul Naţional Gheorghe Şincai vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, conform 

competenţelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 7/29.01.2016 
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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  achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare juridică de către Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 

 

 Consiliul Local Sector 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul de specialitate nr.  

330/18.01.2016  întocmit de Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 ; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul  prevederilor cuprinse la  art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) şi alin.(4) 

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

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă achiziţionarea de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică 

de către Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4, în vederea apărării intereselor instituţiei în litigiile cu 

funcţionarii publici;  

 Art.2 – Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Directia Învăţământ şi Tineret 

Sector 4 prin compartimentele specializate. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 8/29.01.2016 
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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 numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana – care ocupă temporar funcţia de  

Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. 242141/08.01.2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, precum şi Dispoziţia nr. 6/04.01.2016 de numire 

temporară în funcţia de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului coroborate cu art. 4 şi art. 5 alin. (1) lit a) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1) şi  art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se numeşte în funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Sector 4, doamna Vîlcea Otilia Iustiniana – care ocupă temporar funcţia de 

Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, până la revenirea pe post a titularului. 

 Art.2. Cu aceeaşi dată, Anexa de la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 56/26.05.2005 se 

modifică şi se completează în consecinţă. 

 Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

sector 4 precum şi d-na Vîlcea Otilia Iustiniana, vor aduce 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 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 9/29.01.2016 
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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 consumului maxim lunar de carburant pentru două autoturisme  Dacia 

Dokker Laureate 1,5 dci VU cu număr de șasiu  UU10SDN4554307106, UU10SDN 4554307111 

 și Dacia Laureate 1,2 75 N 1 cu număr de șasiu UU 14SD0G453366141 , aflate  în dotarea  

Sectorului 4 al Municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

    Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 Bucureşti, 

    Luând în considerare referatul de specialitate nr.P.13.1/18/11.01.2016, al Direcţiei 

Administrative, Patrimoniu şi Logistică. 

   Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

  Ţinând seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările 

ulterioare și conform OUG.55/2010; 

   În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru  două Dacia Dokker Laureate 1,5 dci VU  

cu număr de  șasiu UU10SDN4554307106, UU10SDN4554307111 și autoturismul   Dacia Laureate 

1,2 75 N 1, număr șasiu UU14SD0G453366141, în cantitate de 125 litri carburant pentru fiecare 

autoturism. 

 Art.2.Secretarul Sectorului 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale, Direcţia 

Administrativă, Patrimoniu şi Logistică 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 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 10/29.01.2016 
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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 listei  persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT  în urma susţinerii examenului de atestare din luna OCTOMBRIE 2015, în baza 

  Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 şi Referatul nr.P.10.7./1254/ 

03.11.2015 al Direcţiei Control și Administrație Publică – Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 

și Cetăţenii; 

    Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

    Luând în considerare prevederile Legii nr. 230/2007 - privind infiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr.1588/2007 - pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007; 

      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  Se aprobă  lista  persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - 

ATESTAT  în urma susţinerii examenului de atestare desfăşurat la data de:  31.10.2015, conform 

Anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

  Art. 2  Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari. 

  Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată și 

este valabil pe tot teritoriul României. 

  Art. 4  Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației 

publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei 

activități. 

  Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcţia Control şi Administraţie Publică prin 

Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Cetăţenii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 

conform competenţelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 11/29.01.2016 

 

Anexă la HCLS 4 nr.11/29.01.2016 

L I S T A 

Persoanelor  care au obținut Atestatul de Administrator 

Imobile în urma susținerii examenului 

Din: 31.10.2015 

Nr. 

 

Crt. 

NUME 

 

PRENUME 

SERlE 

 

ATESTAT 

CERTIFICAT 

Nr. Data 

1 ALEXANDRU SIMONA MĂDĂLINA 61 1449 31.10.2015 

2 BARBU ROXANA 61 1450 31.10.2015 

3 CIUBOTARU MARIANA 61 1451 31.10.2015 

4 CIULACU TIBERIU ADRIAN 61 1452 31.10.2015 

5 COSTEA CARMEN 61 1453 31.10.2015 

6 DAVID ADRIAN 61 1454 31.10.2015 

7 DUMITRACHE  MARIAN 61 1455 31.10.2015 

8 DURLEA ANDREI 61 1456 31.10.2015 

9 MANEA ION 61 1457 31.10.2015 

10 MONEA JEAN ALEXANDRU 61 1458 31.10.2015 

11 MOISE CRISTINA IUSTINA 61 1459 31.10.2015 

12 MUREȘAN ALINA CARMEN 61 1460 31.10.2015 

13 NICĂ ATENA 61 1461 31.10.2015 

14 OROS DORIN EMIL 61 1462 31.10.2015 

15 POPESCU LAURA MIHAELA 61 1463 31.10.2015 

16 PRONOZA MARIAN 61 1464 31.10.2015 

17 SÂRBU ANA MARIA RALUCA 61 1465 31.10.2015 

18 ERANGAU CONSTANȚA 61 1466 31.10.2015 

19 TEODORESCU ELENA 61 1467 31.10.2015 

20 TRAIAN MIRELA 61 1468 31.10.2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Doina – Delia STOLOJANU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 

173/30.09.2015, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile 

de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare: 

- renunţarea din calitatea de membru din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, a doamnei Negrescu Carmen şi domnului 

Spiridon Ştefan, înregistrate la Secretariatul Consiliului Local Sector 4 sub nr. 353/ 

09.11.2015, respectiv nr. 413/15.12.2015; 

- încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4, al domnului Zară Ovidiu-Dumitru, constatată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 182/26.11.2015; 

- adresa nr. 1329/21.12.2015 a Clubului Sportiv Şcolar nr.6, înregistrată la 

Registratura Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti sub nr. 48065/28.12.2015, 

precum şi adresa nr. 1968/21.12.2015 a Şcolii Gimnaziale nr. 108, înregistrată la 

Registratura Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti sub nr. 48066/28.12.2015;  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în considerare Referatul de specialitate nr. P.3/8/21.01.2016, întocmit de Secretarul 

Sectorului 4; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de Ordinului Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar;  

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.09.2015 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43/26.02.2015 pentru 

completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4, în urma aplicării Ordinului Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014.  

 În baza prevederilor art. 96 alin.(2)  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

 Potrivit art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.,,j’’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Cu data prezentei se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în 

Consiliile de Administraţie pentru 16 unităţi de învăţământ preuniversitar din sectorul 4,  conform 

Anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta. 

 

 Art.2 Reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 4, numiţi în urma aplicării Ordinului 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, în celelalte 42 de consilii de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 4 rămân neschimbaţi.  

 

 Art.3 Lista consilierilor locali care vor face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din sectorul 4 se regăsesc în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta.    

 

 Art.4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul 

Sectorului 4, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi de toate persoanele 

nominalizate în anexă, conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 12/29.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

*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 luarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 

 a terenurilor – curţi (terenuri de sport,  terenuri de joacă, alei, şi spaţii verzi), cu excepţia 

terenurilor  de sub clădire, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat  

de pe raza sectorului 4 aflate în  administrarea Direcţiei de Învăţământ şi Tineret Sector  4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4; 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, Raportul  de  specialitate nr.  

P.9.1/10/12.01.2016  întocmit de Direcţia Investiţii Achiziţii Publice şi Dezvoltare;   

 Ţinând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al municipiului Bucureşti nr.151/2001 

privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat în administratrea Consiliilor  

Locale ale sectoarelor  1-6; 

 Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 157/30.10.2003, privind 

transmiterea în administrarea  Direcţiei Administraţiei Învăţământului Preuniversitar a Sectorului 4 a 

patrimoniului  unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat de pe raza sectorului 4; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările  şi 

completările ulterioare; 

 Reţinând dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată şi 

completată, art. 861 alin (3) şi art. 868 alin (1) şi alin. (2) - Cod civil; 

 În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 115 alin. (1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1  Se aprobă luarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor – curţi 

(terenuri de sport,  terenuri de joacă, alei, şi spaţii verzi), cu excepţia terenurilor  de sub clădire, 

aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat  de pe raza sectorului 4, domeniul 

public al municipiului Bucureşti, aflate în  administrarea Direcţiei de Învăţământ şi Tineret Sector  4, 

având date de identificare prevăzute în  Anexa* care  face parte integrantă  din prezenta  hotărâre; 

 

 Art. 2 Predarea efectivă a terenurilor  se va face pe bază de protocol de predare – primire 

încheiat  între Direcţia de Învăţământ şi Tineret Sector 4 şi Primăria Sectorului  4 prin Direcţia 
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Administrativă Patrimoniu şi Logistică, la valoarea  de inventar de la 31.12.2015, în termen de 30 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

 

 Art.3 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 4, prin aparatul propriu de specialitate, să 

contracteze lucrări de modernizare şi întreţinere a terenurilor – curţi (terenuri de sport,  terenuri de 

joacă, alei, şi spaţii verzi),  cu excepţia terenurilor  de sub clădire,  identificate în Anexa  la prezenta; 

 

 Art.4  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcţia 

de Învăţământ şi Tineret Sector 4, Direcţia Economică, Direcţia Administrativă Patrimoniu şi Logistică 

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 ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 13/29.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.127/29.08.2013, privind omagierea 

venerabililor cetăţeni şi cetăţene care locuiesc pe teritoriul Sectorului 4 şi sărbătoresc peste 

100 de ani de viaţă 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4: 

 Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 244984/26.01.2016, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Sector 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

         Ţinând 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, art.2 la H.C.L.S4 nr.127/29.08.2013 se modifică şi se 

completează şi va avea următorul cuprins,,Se împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului-Sector 4, să omagieze şi să înmâneze, cu caracter simbolic, o recompensă de 

1.000 lei în fiecare an pentru onorabilii concetăţeni, din partea Consiliului Local al Sectorului 4, 

conform evidenţelor transmise de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, 

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre’’.  

 Art.2. Persoanele beneficiare de prevederile art.1 vor primi recompensa o singură dată, 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 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 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 14/29.01.2016 
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ANEXĂ 

LA H.C.L. S4 nr. 14/29.01.2016 

 

Metodologia de acordare  a unor recompense financiare pentru onorabilii cetățeni ce au 

împlinit un secol de viață 

 

Criteriile de acordare a unor recompense financiare  pentru cetățenii cu domiciliul pe raza Sectorului 

4 ce au împlinit un secol de viață, se vor face astfel: 

 -Beneficiarii recompensei financiare, vor face dovada împlinirii unui secol de viață, prin 

prezentarea cărții de identitate I buletin de identitate. 

 -Beneficiarii acestui drept, vor primi această recompensă o singură dată, după intrarea în 

vigoare a prezentei hotărâri, condiția de bază fiind ca acești beneficiari să nu mai fi primit 

niciodată  o altă recompensă financiară pentru omagierea vârstei. 

 -Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului-Sector 4, va solicita Ia începutul 

fiecărui an o situație statistică privind persoanele ce urmează a împlini un secol de viață de Ia 

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor-Sector 4, iar în urma acestei solicitări aceasta va 

demara  procedura de punere în plată în baza Dispozițiilor emise și semnate  de către  

Primarul Sectorului 4. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea            

locuință  S+P+1E (parţial retras) cu înălţimea la cornişă egală cu distanţa la clădirea vecină,  pe  

un teren proprietatea, d-nei KEITĂ ILEANA,  în suprafaţă de 370,00mp., situat în  

str.DÂMBULUI nr.98, sector 4 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizat 

de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce funcţionează în cadrul 

Primăriei sectorului 4; 

 Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  

republicată 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilitaţii P.U.G.). 

 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 republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință S+P+1E,  pe un teren situat in 

str.Dâmbului nr.98. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 370,0mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 15/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

 imobil locuinţe S+P+3E+4E retras,  pe un teren proprietatea d-lui STOICAN RADU, în  

suprafaţă de 546,0mp., situat în  str. IONESCU FLOREA nr.32-LOT4 si 32C-LOT3, sector 4 

 

 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 si urbanism, protectia mediului si 

turism, şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetaţeneşti; 

 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB nr. 

324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilitaţii P.U.G.). 

 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 S+P+3E+4E retras, pe un 

teren situat în Str.Ionescu Florea nr.32 lot 4 şi nr.32C lot.3. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 546,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 16/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (Reactualizare PUD), pentru construcţie  

definitivă cu funcţiunea imobil locuinţe colective  S+P+3E+4Eretras(parţial 5E+6E retras pe  

limita posterioara),  pe un teren proprietatea, d-lui CHEŢE CIPRIAN CĂLIN,  în suprafaţă de 

580,00mp., situat în str.ŞERBAN VODĂ nr.39, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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 republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (Reactualizare PUD), pentru imobil locuinţe colective 

S+P+3E+4Eretras(parţial 5E+6E retras pe limita posterioara),  pe un teren situat în cal.Şerban Vodă 

nr.39. 

 Art. 2. Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 580,0mp.     

 Art. 3. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 17/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţă  S+P+1E,  pe un teren proprietatea, d-lui DINU ADRIAN,  în suprafaţă de 137,00mp.,  

situat în str.VESTITORULUI nr.3, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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 S+P+1E,  pe un teren situat în str. 

Vestitorului nr.3. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 137,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 18/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţe colective  S+P+1E şi parţial S+P+4E,  pe un teren proprietatea, d-lui NEDELCU  

NICOLAE -ION,  în suprafaţă de 980,00mp., situat în Şos.Giurgiului nr.50B, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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+1E şi paţial S+P+4E,  

pe un teren situat în Şos.Giurgiului nr.50B. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 980,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.19/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţă  P+1E+M,  pe un teren proprietatea, d-lui TRUŞCĂ BUCUR,  în suprafaţă de  

216,00mp., situat în str.Brădetului nr.6A, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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.Brădetului nr.6A. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 216,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.20/ 29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

ansamblu imobile locuinţe colective S+P+4E,  pe un teren proprietatea 

Neacşu Cezar Gabriel, în suprafaţă de 1872,0mp., situat în  str.Drumul Jilavei nr.48 şi 50-60,  

sector 4 

 

 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 cetaţeneşti; 

 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB nr. 

324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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 ansamblu imobile locuinţe colective S+P+4E, 

pe un teren situat în Str.Drumul Jilavei  nr.48 şi 50-60. 

 Art. 2 Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, în 

suprafaţă de 1872,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.21/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţe colective S+P+7E,  pe un teren proprietatea, d-nei Ciochină Daniela,  în suprafaţă de 

333,25mp., situat în str.Grădiştea nr.4 sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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+7E,  pe un teren situat 

în str.Grădiştea nr.4. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 333,25mp.     

 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 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 22/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu(Reactualizare PUD), pentru construcţie 

 definitivă cu funcţiunea  locuinţe colective P+1E+2Eretras,  pe un teren proprietatea, d-lui  

Drilea Costel,  în suprafaţă de 511,00mp., situat în Drumul Găzarului nr.27, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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 P+1E+2Eretras,  pe un 

teren situat în Drumul Găzarului nr.27. 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 511,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.23/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

locuinţe colective  S+P+4E+5E,  pe un teren proprietatea, d-lui ALECU GABRIEL  LEONARD, 

  în suprafaţă de 1110,00mp., situat în Str.Vuietului nr.12, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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+5E,  pe un teren 

situat în str.Vuietului nr.12 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică, în 

suprafaţă de 1110,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 24/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea   

spaţiu comercial  Parter +etaj parţial(reglementare edificată în baza unui PUZ aprobat),  pe un 

teren proprietatea, SC BERSER SA,  în suprafaţă de 2556,10mp., situat în Drumul Binelui   

nr.51 si Drumul Binelui lot 5, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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 spaţiu comercial parter+etaj parţial,  pe un 

teren situat în Drumul Binelui nr.51şi Drumul Binelui lot.5 

 Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană juridică, în 

suprafaţă de 2556,10mp.     

 Art. 3.Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 Art. 4.(1) Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 2 ani . 

 (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 25/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea  

acces din exterior, apartament proprietatea d-lui NIŢU CRISTIAN, în suprafaţă de 50,44mp.,  

situat în Şos.Berceni nr.23, bl.35,sc.3, ap.91, P, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin HCGMB 

nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii P.U.G.). 

 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 acces din exterior, pe un teren cotă indiviză a 

blocului(trotuarul de gardă) situat în Şos.Berceni nr.23, bl.35, sc.3, ap.91, P.  

            Art. 2.Terenul care face obiectul documentaţiei de urbanism este proprietate persoană fizică,este 

cotă parte indiviză a blocului (trotuarul de gardă), in suprafata de 1,0mp.     

 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 

29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 26/29.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârile Consiliului Local Sector 4  nr.95, 

nr. 96 şi nr. 97 din data de 23.04.2015 

 

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 şi Autorizări nr. 70/25.01.2016 ; 

 Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sectoe 4; 

 Legea nr. 24/2000 privind normele de ethnic[ 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 Hotărârilor Consiliului Local Sector 4  nr.95 , nr. 96 şi nr. 97 din data de 23.04.2015, în 

sensul că în loc de ,,teren situat în str. Drumul Binelui nr. 6", se va trece/citi ,, teren situat în str. 

Drumul Binelui nr. 9". 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/29.01.2016 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea   

imobil de locuit  S+P+2E,  pe un teren proprietatea, d-nei OPRESCU DESDEMONA  

CRISTINA,  în suprafaţă de 186,00mp., situat în Str.Albinelor nr.14, sector 4 

  

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin 

HCGMB nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii 

P.U.G.). 

 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 Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuit S+P+2E,  pe un 

teren situat în str.Albinelor nr.14, sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 28/29.01.2016 
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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 respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea   

ansamblu rezidenţial- locuinţe colective P+11E(reglementare edificată în baza unui PUZ 

aprobat),  pe un teren proprietatea, d-nului SIMA CĂTĂLIN ALEXANDRU,  în suprafaţă de 

7500,00mp., situat în str.Pridvorului nr.34-34A, sector 4 

 

 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 si 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 până la data de 19.12.2015, prin 

HCGMB nr. 324/2010, nr. 241/2011; nr. 232/2012 şi 224/15.12.2015 (pentru prelungirea valabilităţii 

P.U.G.). 

 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 Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu rezidenţial- locuinţe 

colective P+11E,  pe un teren situat în str.Pridvorului nr.34-34A, sector 4 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.01.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

                                  Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 29/29.01.2016  
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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 rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2015 în sumă de 882.251 mii lei, la venituri, conform Anexei nr. I ce 

cuprinde Formularul 11/01 anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 1 

Data:07.01.2016 

 

 

 

 

 

*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 utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.F. nr. 4075/18.12.2015 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de 7.428.090,95 lei, pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 2 

Data:07.01.2016 
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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 utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea  

obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe  

nerambursabile 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Economice; 

 Ţinând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 7.887.148,30 lei din excedentul anului 2015 pentru 

finanţarea obiectivelor de investiţii şi a sumei de 85.700 lei pentru finanţarea unor programe de 

dezvoltare, pe fonduri externe nerambursabile, derulate de Administraţia Şcolilor. 

  Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 3 

Data: 07.01.2016 
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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 Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

 Având în vedere Decizia Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice - Bucureşti nr. 863/13.01.2016 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului 

Bucureşti 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe anul 2016 în sumă de 939.431 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 931.458 mii lei la venituri, 

conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 115.264 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 115.264 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 256 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 

III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 4 

Data:28.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2015 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6. 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 4 al anului 2015, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor externe pe trimestrul 4 al anului 

2015, conform Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pe trimestrul 4 al anului 

2015, conform Anexelor nr. 5 şi 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  4 al 

anului 2015, conform Anexelor nr. 7 şi 8. 

 Art. 5. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 4 al anului 2015, conform Anexelor nr. 9 şi 10. 

  Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 5 

Data:28.01.2016 

 

 

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

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate 

în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,  

în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada 

exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6   nr. 

159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 181/2006; 

 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 lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul  Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 6 

Data:28.01.2016 

*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 de acţiuni de interes local în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, 

beneficiare ale Legii nr. 416/2001 

 

 Văzând Raportul de Specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă pentru anul 2016 Planul de acţiuni de interes local în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevăzute în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 7 

Data: 28.01.2016 

 

 

*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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe anul şcolar 2016 - 2017 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6;  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale, 

adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 26532 din data de 10.11.2015 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 8714 din data de 11.11.2015, adresa 

Inspectoratului Şcolar Sector 6 nr. 231 din data de 24.11.2015 înregistrată la sediul Administraţiei 

Şcolilor Sector 6 cu nr. 9196 din data de 26.11.2015 privind reţeaua unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 6 pentru anul şcolar 2016 – 2017 şi avizul conform al 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 28224, 28678 din data de 12.01.2015 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 280 din data de 14.01.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se organizează reţeaua şcolară cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, pe anul şcolar 2016 – 2017 conform 

Anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Şcolar Sector 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 8 

Data: 28.01.2016 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


155 

 

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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Ţinând cont de Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând adresa nr. 298/03.06.2015 a Fundaţiei Filantropice Metropolis, organism privat 

acreditat, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu nr. 

C/5167/08.06.2015; 

 În conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 lit. e) şi art. 8 lit. b) din H.G. nr. 1437/2004 privind 

organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului precum şi art. 115 din 

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

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 după cum 

urmează: 

- PREŞEDINTE: – Secretarul Sectorului 6 

- VICEPREŞEDINTE: MARIUS LĂCĂTUŞ – Director General D.G.A.S.P.C. Sector 6 

   MEMBRI: 

1. Dr. MOICEANU MARIANA – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti 

2. CĂLIN PETRA MIHAELA – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a 

Municipiului Bucureşti 

3. EPURE DANIEL – reprezentant al Fundaţiei Filantropice Metropolis 

4. VOLINTIRU MARIANA – psihopedagog, reprezentant al Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti 

5. CODREANU CONSTANTIN – reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti 
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 (2) La data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. Sector 6 nr. 127/2014, precum şi alte dispoziţii 

contrare, se abrogă. 

 Art. 2. (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Comisia 

pentru Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 9 

Data: 28.01.2016 
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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 revocarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 de la nr. 143 la nr. 150/26.11.2015 

 

 Luând în considerare solicitarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti transmisă prin 

adresa nr. H.M./19492/P/21.12.2015, înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 50938/23.12.2015 şi 

la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 584/24.12.2015;  

 Ţinând cont de Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se revocă hotărârile Consiliului Local Sector 6 de la nr. 143 la nr. 150/26.11.2015, 

astfel: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 143/26.11.2015 privind vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 144/26.11.2015 privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 145/26.11.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 146/26.11.2015 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Sector 6 în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat şi 

particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 147/26.11.2015 privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe 

realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul 

“Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere;  

- H.C.L. Sector 6 nr. 148/26.11.2015 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea 

sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse 

egale pentru femei”, ID 125516; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 149/26.11.2015 privind aprobarea componenţei nominale a Echipei 

Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi 

combaterea violenţei în familie Sector 6 – EIL; 
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- H.C.L. Sector 6 nr. 150/26.11.2015 privind încheierea contractelor de parteneriat public/privat, 

precum şi a contractelor de asociere şi/sau contractelor de concesiune pentru reconstrucţia, 

modernizarea şi administrarea pieţelor şi complexelor agroalimentare existente, precum şi pentru 

construcţia de noi pieţe şi complexe agroalimentare aflate pe raza administrativ-teritorială a 

Sectorului 6 al municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 10 

Data: 28.01.2016 

 



159 

 

 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 vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului  

Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel 

 

 Luând în considerare demisia domnului Petrea Gabriel din funcţia de Viceprimar, înregistrată la 

Primăria Sectorului 6 cu nr. 46359/19.11.2015 şi la Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local cu nr. 

S.T. 493/19.11.2015;  

 Ţinând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Administraţie Publică şi Activităţi Electorale; 

 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de demisia domnului Petrea Gabriel din funcţia de Viceprimar al Sectorului 6 şi 

se declară vacant locul de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 11 

Data: 28.01.2016 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Compartimentului Administraţie Publică şi Activităţi Electorale; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere Procesul verbal al comisiei de validare;  

 Având în vedere  prevederile Cap. 1, II, 1.13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Local al Sectorului 6 aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 9/2009; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege în funcţia de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti domnul 

consilier Enache Adrian Nicolae din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6.  

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 12 

Data: 28.01.2016 

 

 



161 

 

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 execuţiei bugetului general consolidat al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al 

Direcţiei Economice. 

 În temeiul art. 49 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 

3 al anului 2015, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe pe trimestrul 3 al anului 2015, conform 

Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe trimestrul 3 al anului 2015, conform 

Anexelor nr. 5 şi 6. 

 Art. 4. Se aprobă execuţia fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul  3 al anului 2015, 

conform Anexelor nr. 7 şi 8. 

 Art. 5. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii pe trimestrul 3 al anului 2015, conform Anexelor nr. 9 şi 10. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:13 

Data: 28.01.2016 

 

*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 nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile  

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat 

şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Avand în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi modificarea numărului de membri ai consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pentru anul scolar 2015-2016; 

 Ţinând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere art. 11 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, Legea nr. 87/2006 pentru aporbarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv adresa Şcolii Primare „Casa Montessori” nr. 31/14.09.2015, 

înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 37897/17.09.2015 şi la sediul Administraţiei Şcolilor cu nr. 

6785/17.09.2015; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în comisiile de evaluare şi 

asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, respectiv în 

unităţile particulare din Sectorul 6, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 ce vor constitui parte 

integrantă din prezenta hotărâre de consiliu. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 14 

Data: 28.01.2016 

 

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

 

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate 

în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

 în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării 

în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 15 

Data: 28.01.2016 

 

*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 

(16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se 

propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului ”Respect şi şanse 

egale pentru femei”,  ID 125516 şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Proiectul „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 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 6.3. 

- Decizia OIRPOSDRU Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanţării 

proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516; 

- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al POSDRU 2007-2013 (DCI), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale POSDRU 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”, POSDRU, Axa 6, DMI 6.3.; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2), lit. d, art. 2 lit. a şi lit. c-7 din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 122/28.08.2014 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate 

de partener, în cadrul proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 şi a cheltuielilor 

legate de implementarea acestuia; 

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 

ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516, 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 

prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. 

  Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Local Sector 6 cu suma de 4.336.116 lei,  

reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 

15.12.2018), conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 16 

Data: 28.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului 

şi combaterea violenţei în familie Sector 6 - EIL 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată; 

- Prevederile art. 13 alin. (4) - (8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia 

în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 

a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în 

situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 

români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state (Anexa 2 – cap. I.2.1); 

- Prevederile art. 11 din H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi 

remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. 

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

completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă componenţa nominală a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea 

şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi combaterea violenţei în familie Sector 6 - EIL, 

după cum urmează: 

- Dragoş Stanciu Daniel - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- Titus Voicu Petronel - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

- Daniel Turbatu - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 
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- Gina Alexandru – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

- Mădălina Titirică – Poliţia Sector 6; 

- Vasile Andrei - Poliţia Sector 6; 

- Emil Catancea - Poliţia Sector 6; 

- Ovidiu Şerban - Poliţia Sector 6; 

- Viorica Branescu - Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; 

- Steluţa Niţu - Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti; 

- Nicoleta Gherghe - Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti; 

- Lungu Alin – Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti; 

-  Leonard Andreescu – Organizaţia Salvaţi Copiii România; 

 (2) Echipa intersectorială constituită conform alin. (1) se organizează şi funcţionează pe lângă 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 Art. 2. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a EIL prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.   

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 17 

Data: 28.01.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Centru Cultural European Favorit” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) precum şi ale art. 81 alin. (2) lit. i) 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 actualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii 

“Centru Cultural European Favorit” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din fonduri de la Bugetul 

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform listelor de investiţii aprobate, cât şi din alte 

surse atrase.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Investiţii şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. : 18 

Data: 28.01.2016 

 

 

 

*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea ALEŞD” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Aleşd” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 19 

Data: 28.01.2016 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


170 

 

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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Compozitorilor” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.20 

Data:28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Constantin Brătescu” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Constantin Brătescu” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.21 

Data:28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Cuminţenia Pamântului 

între nr. 8 - nr. 10” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Cuminţenia Pamântului între nr. 8 şi nr. 10” şi indicatorii tehnico-economici 

aferenţi, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 22 

Data: 28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Dumbrăviţa” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Dumbrăviţa” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 23 

Data: 28.01.2016 

 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Lunca Siretului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 24 

Data: 28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Siretului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Valea Siretului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 25 

Data: 28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Viilor” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Valea Viilor” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 26 

Data: 28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Bozieni” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Bozieni” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 27 

Data: 28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Drajna” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Drajna” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 28 

Data: 28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Obcina Mare” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Obcina Mare” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 29 

Data: 28.01.2016 

 

*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 aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Paşcani” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Paşcani” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 30 

Data: 28.01.2016 

 

*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Simion Mehedinţi” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Simion Mehedinţi” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 31 

Data: 28.01.2016 

 

 

*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Strămoşilor” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Strămoşilor” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 32 

Data: 28.01.2016 

 

 

 

 

*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 documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Lucăceşti” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Lucăceşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 33 

Data: 28.01.2016 

 

*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 – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 6.080 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

34896/6/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 34 

Data: 28.01.2016 
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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 Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21097/8/4 din 15.06.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 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. 



187 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 35 

Data: 28.01.2016 
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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 Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26978/19/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

 Nr. 36 

 Data: 28.01.2016 

  



190 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 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 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada 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) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada 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. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 37 

Data: 28.01.2016 
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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 Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22460/2/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr: 38 

 Data: 28.01.2016 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101H”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 9.542 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Timişoara nr. 101H”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27089/25/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101H”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 9.542 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 39 

Data: 28.01.2016 
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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 Costin Neniţescu nr. 14”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 166 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Costin Neniţescu nr. 14”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33344/10/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 14”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 166 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 40 

Data: 28.01.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 26”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 647 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Craiovei nr. 26”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

47549/9/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 26”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 647 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. 



199 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 41 

Data: 28.01.2016  
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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 Spacu Gheorghe nr. 31”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 381 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Spacu Gheorghe nr. 31”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17320/10/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 31”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 381 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 42 

Data: 28.01.2016 

 

 

  



202 

 

 

SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE    

BUCUREŞTI 

 

SUMAR 

  

  

  

  

  

  

 

  

 


