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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1166 din 28.07.2016 

 

 Luând în considerare Referatul de specialitate al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție 

nr.324/1/04.07.2016; 

 Având în vedere prevederile art.7 lit. c și art.13 lit. e din Legea nr. 319/2006 privind securitatea 

și sănătatea în muncă și ale art.14 și 15 punctele 3, 6 și 7 din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.319/2006 privind securitatea și 

sănătatea în muncă; 

 În temeiul prevederilor art. 61 alin. 3 și art. 68 alin.1 din Legea 215/2001, privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei, se aprobă ,,Instrucțiunile proprii privind asigurarea informării 

și instruirii personalului Primăriei Municipiului București în domeniul securității și sănătății în muncă" 

conform Anexei* care este parte integrantă a dispoziției; 

 Art.2 Dispoziția Primarului General nr.184/31.01.2008 se abrogă; 

 Art.3 Organizarea și desfășurarea instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în 

muncă în Primăria Municipiului București sunt stabilite în Capitolul II din Regulamentul intern al 

aparatului de specialitate al Primarului General și al aparatului de lucru al C.G.M.B. aprobat prin 

Dispoziția nr. 417/08.04.2015 a Primarului General; 

 Art.4 Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse Ia îndeplinire de toți salariații Primăriei 

Municipiului București iar Direcția Administrație Publică va asigura difuzarea acesteia. 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 

 

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

General 

 

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

Cabinet Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1169 din 29.07.2016 
 

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

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

pentru trimestrul III 2016 
 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr.11568/05.07.2016; 
 

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

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

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

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

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

DISPUNE: 
 

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

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

0,20% faţă de cel aferent trimestrului II 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

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

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

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

indexare aferent trimestrului III 2016. 

 

PRIMAR GENERAL, 

 

Gabriela FIREA 

 

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Georgiana ZAMFIR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Direcţia Generală Economică 

Direcţia Venituri 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA NR. 1169 DIN 29.07.2016 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 III 

 

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 III 2016 este de 0,20% faţă de nivelul chiriilor stabilite în 

trimestrul potrivit următorului calcul : 

         
                                                        -procente- 

 

Număr 

curent 

Indicele preţurilor de consum pentru luna 

Martie -2016 față de Februarie - 2016  

Indicele preţurilor de consum  

pentru luna Aprilie – 2016 față de  

Martie - 2016 

 

Indicele preţurilor de consum 

pentru luna Mai – 2016 față de 

Aprilie - 2016 

 

 

1. 

 

100,10 

 

99,85 

 

100,25 

  

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

 

 100,10%x99,85%x100,25%=100,20% – 100% =0,20% 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea viceprimarilor municipiului București 

 

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

municipiului Bucureşti, precum și procesul – verbal al comisiei de validare privind rezultatele votului 

secret pentru funcțiile de viceprimari ai muncipiului București, din data de 07.07.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) din anexa 1 la Ordonanța Guvernului 

nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 

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

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Articol unic: Se aleg viceprimari ai municipiului București următorii consilieri din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București: 

1. Bădulescu Aurelian; 

2. Ionescu Tudor Tim. 

 

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

București din data de 07 iulie 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Bădulescu Aurelian Zamfir Georgiana  

 

Bucureşti, 07.07.2016 

Nr.145  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind efectuarea tratamentelor de dezinsecţie - combatere ţânţari de către  

Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti în parcurile şi pe spaţiile verzi administrate de  

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti precum şi modificarea şi completarea  

Anexei 8b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale de Achiziţii, al Direcţiei Generale Infrastructură şi Servicii 

Publice şi al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

În conformitate cu prevederile: 

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

a localităţilor nr.101/2006; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 

instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. 

şi la serviciile/ instituţiile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3), lit. b), alin. (6) lit. a) pct 14, art. 45 alin. (1) din 

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

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti va efectua tratamentele de dezinsecţie - 

combatere ţânţari în parcurile şi pe spaţiile verzi administrate de Administraţia Lacuri Parcuri şi 

Agrement Bucureşti până la achiziţionarea serviciului de către Municipiul Bucureşti. 

Art. II (1) Anexa nr. 8b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică şi se completează, după 

cum urmează: 

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

"Art. 5^1 Centrul de Protecţie a Plantelor are ca obiect secundar de activitate efectuarea 

tratamentelor de dezinsecţie şi combatere a ţânţarilor în parcurile şi spaţiile verzi administrate de 

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti" 

După art.7 se introduce art. 7^1, cu următorul conţinut: 
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"Art.7^1 Centrul de Protecţie a Plantelor răspunde de efectuarea tratamentelor de dezinsecţie 

şi combatere a ţânţarilor în parcurile şi spaţiile verzi administrate de Administraţia Lacuri Parcuri şi 

Agrement Bucureşti" 

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

"Art.18^1 Serviciul Executare Tratamente Fitosanitare efectuează tratamente de dezinsecţie şi 

combatere a ţânţarilor în parcurile şi spaţiile verzi administrate de Administraţia Lacuri Parcuri şi 

Agrement Bucureşti". 

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

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

Bucureşti şi Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti în data de 07.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Bădulescu Aurelian Zamfir Georgiana  

 

Bucureşti, 07.07.2016 

Nr. 146 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2016 conform anexelor nr. 

1* şi nr. 2* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se revocă art.5 litera b) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/29.02.2016 privind aprobarea 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2016. 

Art.3 Primarul General al Municipiului București va include modificările din prezenta hotărâre în 

bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2016 şi anexele la acesta. 

 

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

Bucureşti din data de 07.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Bădulescu Aurelian Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 07.07.2016 

Nr.147  

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 126/2011 privind aprobarea trecerii Parcului  

Crângaşi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Patrimoniu şi al Direcţiei Generală Dezvoltare Urbană- Direcţia de 

Mediu; 

Luând în considerare solicitarea Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti nr. 

25694/30.06.2016; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. I Art. 2 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 126/2011, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 Dreptul de administrare se va exercita până la data de 31.12.2021”. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 126/2011, rămân neschimbate. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 07 iulie 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Bădulescu Aurelian Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 07.07.2016 

Nr. 148 

 



14 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
 

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

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul prevederilor art.45 alin. (1), alin. (5) și ale art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se stabileşte un număr de 16 comisii de specialitate ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, având denumirea conform anexei 1. 

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

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

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

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

neguvernamentale și alți parteneri sociali, care vor avea în componență 7 membri. 

Art. 3 Se nominalizează membrii fiecărei comisii, conform anexei nr. 2.  

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

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

Bucureşti din data de 07.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Bădulescu Aurelian Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 07.07.2016 

Nr.149  

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului 

București pe perioada 08 iulie 2016 - 07 octombrie 2016 

 

 Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București; 

 Văzând demisia domnului Bădulescu Aurelian din funcția de președinte de ședință a Consiliului 

General al Municipiului București înregistrată Ia Cabinet Secretar General cu nr. 3247/6/07.07.2016 și 

Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr.3170/07.07.2016; 

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

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

modificări și completări prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic: Se alege domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian în funcția de președinte 

de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 08 iulie 2016 - 07 octombrie 

2016. 

 

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

București din data de 07.07.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Bădulescu Aurelian Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 07.07.2016 

Nr. 150 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriinn  ccaarree  ssee  iiaa  aacctt  ddee  ddeemmiissiiaa    ddoommnnuulluuii  MMAARRIINN  PPEETTRREESSCCUU--MMAARRIIUUSS 

 

 Luând act de adresa nr. 22290/28.06.2016, prin care domnul Marin Petrescu-Marius  ne aduce 

la cunoştinţă demisia sa din funcţia de consilier local; 

 Luând în considerare referatul constatator al Primarului Sectorului 1 şi al Secretarului 

Sectorului 1 nr.K/1177/22290/29.06.2016; 

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

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

 Potrivit dispoziţiilor art.9  alin.(2)  lit.a), coroborate cu dispoziţiile art.12 din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic – Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Marin Petrescu-

Marius  şi se declară vacant locul de consilier local. 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        91 

 Data:     28.07.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRAARREE  

ccuu  pprriivviirree  llaa  vvaalliiddaarreeaa  mmaannddaattuulluuii  ddee  ccoonnssiilliieerr  aall  

ddoommnnuulluuii  SSuuvvaacc  VViirrggiill  AAddrriiaann  

 

 Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti 

528/04.07.2016, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr.23207/05.07.2016  prin 

care se desemnează domnul Suvac Virgil Adrian pentru ocuparea funcţiei de consilier local al 

Sectorului 1, post declarat vacant; 

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

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

 Având în vedere prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificările Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/28.07.2016  privind 

încetarea mandatului de consilieri al  domnului Marin Petrescu-Marius;  

 Având în vedere Raportul  Comisiei de validare; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

  

 Articol unic - Se validează mandatul de consilier local al domnului Suvac Virgil Adrian. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.07.2016. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

  

 

 Nr.:         92 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ccuu  pprriivviirree  llaa  vvaaccaannttaarreeaa  uunnuuii  lloocc  ddee  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  şşii  

vvaalliiddaarreeaa  mmaannddaattuulluuii  ddee  ccoonnssiilliieerr  aall  ddooaammnneeii  RRaammoonnaa  PPoorruummbb  

 

 Ţinând seama de adresa  domnului Alexandru Nazare înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti sub nr.23316/06.07.2016 prin care aduce la cunoştinţă că renunţă la mandatul de consilier 

declarat ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 

 Luând în considerare Referatul constatator întocmit de Primarul Sectorului 1 şi de Secretarul 

Sectorului 1 ; 

 Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti 

530/19.07.2016, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sub nr.24852/20.07.2016  prin 

care se desemnează doamna Ramona Porumb pentru ocuparea funcţiei de consilier local al 

Sectorului 1, post declarat vacant; 

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

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

 Având în vedere prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificările Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei de validare ; 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

  

 Art.1.Se declară vacant locul de consilier local, ca urmare a renunţării la mandatul de consilier 

ales a  domnului Alexandru Nazare. 

 Art.2. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Ramona Porumb. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 

  Nr.:        93 

 Data:     28.07.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al Sectorului 1, 

precum şi a unui supleant în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București – Ilfov 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și 

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;   

 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;  

 Având în vedere prevederile art.7, alin.(6) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională 

în România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1256/2004 privind aprobarea 

regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională ; 

 Luând în considerare Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională București-Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României nr.419/18.05.2008, 

partea I; 

 Ținând seama de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov 

nr.6140/05.07.2016, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.23196/05.07.2016; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a și art.81, alin.(2) din Legea 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se desemnează domnul CRISTIAN ADRIAN TUDOSE - consilier ales al sectorului 1-  

reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - 

Ilfov. 

 

 Art.2. Se desemnează domnul CRISTIAN SEIDLER GABRIEL - consilier ales al sectorului 1 - 

reprezentantul  supleant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

București - Ilfov. 
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 Art.3. Începând cu data prezentei Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

262/22.07.2014, respectiv nr. 151/26.07.2012 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art.4.(1) Primarul Sectorului 1 şi persoanele nominalizate la art.1 şi art.2  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

  

 Nr.:        94 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii 

 

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de art.6 alin.(1) lit.a) din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 

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

sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

  Art.1. Se  desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru 

vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii următorii consilieri locali: 

 

 - BULFON CRISTIAN LAURENŢIU 

 - CHIRVASĂ VIOREL DANIEL 

 - IORDAN FLOREA 
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 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1 şi Serviciul Legislaţie şi Spaţii 

cu altă Destinaţie decât cea de Locuinţă 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 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 Nr.:        95 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  uunnuuii  ccoonnssiilliieerr  llooccaall  ppeennttrruu  aa  ffii  mmeemmbbrruu  îînn  

CCoonnssiilliiuull  CCoonnssuullttaattiivv  aall  CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann 

 

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 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 actleor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

personalitate juridică; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.234/10.07.2008 

privind desemnarea unui consilier local pentru a fi membru în Consiliul Consultativ al Complexului 

Multifuncţional Caraiman; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, coroborat 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 desemnează doamna ANCUŢA SORINA COMĂNICI - consilier local al sectorului 1 

pentru a a fi membru în Consiliul Consultativ al Complexului Multifuncţional Caraiman. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1,  Complexul Multifuncţional Caraiman şi persoana nominalizată 

la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        96 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  aa  33  ccoonnssiilliieerrii  llooccaallii  ppeennttrruu  aa  ffii  mmeemmbbrrii  îînn  CCoolleeggiiuull  DDiirreeccttoorr  aall  

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11 

 

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

întocmit de către Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;  

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a, coroborat 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 desemnează: 

- PURCĂREA MIHAIL TEODOR   -  consilier local; 

- IULIANA CRISTINA GRIGORESCU -  consilier local; 

- ECATERINA RALUCA ENACHE    -  consilier local; 

 

membri în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 Art.2.(1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 şi persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităţilor  

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

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        97 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/30.06.2015 

cu privire la oferta de vânzare a  imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

Serviciului Secretariat General, Audienţe; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/30.06.2015 cu 

privire la oferta de vânzare a  imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;  

 Având în vedere propunerea de vânzare-cumpărare formulată de Dumitrescu Ion Dragoș, 

Dumitrescu Vasilica, Ernest Cristina Ioana, Hormann Carmen, Kroner Adina, Popescu Dragoș-Radu, 

Popescu Marius Adrian, Popescu Silvia, Popescu Iuliana Lorina, Rădulescu Sorin Adrian, Rădulescu 

Marius Octavian, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

sub nr. 13803/24.03.2015; 

 Văzând adresele emise de Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

1 sub nr. 7626/24.03.2015 și nr. 13541/28.05.2015 privind informarea Consiliului Local al Sectorului 1 

cu privire la propunerea de vânzare-cumpărare; 

 Luând în considerare adresa emisă de Administrația Fondului Imobiliar sub nr. 

17690/15.05.2015, precum și Extras portal informare Legea 10, aflat pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului București; 

 Ținând seama de Raportul tehnic privind starea structurală și măsurile de intervenție ce trebuie 

aplicate pentru imobilul situat în București, Sector 1, Calea Dorobanților nr. 187; 

 În conformitate cu prevederile 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: 
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 Art.I. Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/30.06.2015 cu privire 

la oferta de vânzare a  imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 

 

 „Art.2. Se constituie comisia pentru analizarea și evaluarea propunerii de vânzare-

cumpărare, în următoarea componență: 

 

- MANUELA MUREŞAN    - consilier local; 

- MIHAIL TEODOR PURCĂREA  - consilier local; 

- VIRGIL MĂDĂLIN OLTEANU  - consilier local; 

- domnul Fleacă Dănuț Ioan - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Coman Mariana - director general adjunct al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Gâju Silvia Cristina - șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane - 

supleant din partea  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1.” 

 

 Art.II. Se modifică art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/30.06.2015 cu privire 

la oferta de vânzare a  imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, după cum urmează: 

 

 „Art.3. Se constituie comisia pentru negocierea și stabilirea prețului de achiziție, în 

următoarea componență: 

 

- IONEL FLORIAN LIXANDRU   - consilier local; 

- GHEORGHE DIACONU   - consilier local; 

- MIHAIL TEODOR PURCĂREA  - consilier local; 

- domnul Todiraș Bogdan - șef Birou Contabilitatea Patrimoniului în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- domnul Moise Alexandru - șef Birou Tehnic în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

- doamna Briciu Mihaela - șef Serviciu Achiziții Publice, Avizare Contracte - supleant 

din partea  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1.” 

 

 Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.112/30.06.2015 

cu privire la oferta de vânzare a  imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 rămân neschimbate. 
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 Art.IV. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, persoanele menționate la art.1 şi art.2 

şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        98 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..6688//2255..0044..22001166  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  îînncchhiirriieerriiii  ssppaaţţiiiilloorr  ccoommeerrcciiaallee  ssiittuuaattee  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  sseeccttoorruull  11,,  

ȘȘooss..  OOddăăii  nnrr..  33--55,,  aaffllaattee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  

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 către Serviciul Secretariat General, Audienţe 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 

sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului 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; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 208/2014 privind transmiterea 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a unor bunuri 

imobile, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/25.04.2016 privind aprobarea 

închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 86.06.2016;  

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

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

ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Se modifică art.7, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/25.04.2016 

privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1,  

Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, după cum urmează: 

 

 

 „Art.7. (1) Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii 

spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sector 1, Șos. Odăi nr. 3-5, în următoarea 

componenţă: 

-   MARIAN CRISTIAN NEAGU   - consilier local; 

-  FLOREA IORDAN     - consilier local; 

- un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

- un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

- un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1;” 

 

 Art.II. Se modifică art.7, alin.(2) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/25.04.2016 

privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1,  

Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, după cum urmează: 

 

 „Art.7. (2) Pentru fiecare membru titular al Comisiei de evaluare se va desemna un 

membru supleant, care va înlocui membrul titular care, din motive obiective, nu se poate 

prezenta la lucrările Comisiei. Din partea Consiliului Local al Sectorului 1, membrii supleanţi 

vor fi: 

-  CRISTIAN GABRIEL SEIDLER   - consilier local; 

- un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 pentru fiecare membru din partea direcţiei;”  

 

 Art.III. Art.I. Se modifică art.8 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/25.04.2016 

privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1,  

Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, după cum urmează: 
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 „Art.8. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva 

hotărârilor Comisiei de evaluare a ofertelor, în următoarea componenţă: 

-  CRISTIAN ADRIAN TUDOSE   - consilier local; 

- VIRGIL MĂDĂLIN OLTEANU   - consilier local; 

- un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

- un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

- un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; ” 

 

 Art.IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/25.04.2016 

privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Șos. Odăi nr. 3-5, 

aflate în administrarea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 rămân 

neschimbate. 

 

 Art.V. (1) Primarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

înlocuitorul directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

1, membrii titulari și supleanți ai Comisiei de evaluare a ofertelor şi ai Comisiei pentru soluţionarea 

contestaţiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 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 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        99 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  

CCoonnssiilliiiillee  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee    şşii  îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  

iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  ddiinn  sseeccttoorruull  11 

 

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

precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de prevederile art.96 alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.86/24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a, art.81 alin.(2) lit.j) și art.115 alin.(1) 

lit.b)  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

  CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 

 

 Art.1. Se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de 

Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din sectorul 1, conform  Anexei nr.1*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2.(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitare Publice Sector 1 şi  persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile 
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prezentei hotărâri. 

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

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

 

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        100 

 Data:     28.07.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 60/25.04.2016 privind numirea 

unei comisii de negociere a condițiilor şi a prețului pentru 

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

în care funcționează Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân” 

 

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

Raportul de specialitate al Serviciului Secretariat General, Audienţe; 

 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; 

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

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

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

în vederea desfășurării activității Grupului Școlar Industrial Construcții Căi Ferate; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 60/25.04.2016 privind numirea unei 

comisii de negociere a condițiilor şi a prețului pentru cumpărarea imobilului din str. Feroviarilor nr. 

37B, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân”; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;  

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

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub                                 

nr. 3417/08.03.2016; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.I. Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 60/25.04.2016 privind 

numirea unei comisii de negociere a condițiilor şi a prețului pentru cumpărarea imobilului din str. 

Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân”, 

după cum urmează: 

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

Star (lichidator judiciar desemnat de Tribunalul Buzău în cadrul procedurii simplificate a 

falimentului S.C. CORD S.A.), proprietar al imobilului menţionat la art.1, a condiţiilor și a 

prețului de cumpărare a imobilului, în următoarea componență : 

 

- ALEXANDRU ŞTEFAN DEACONU   - consilier local; 

- VIOREL DANIEL CHIRVASĂ   - consilier local; 

- reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1;” 

 

 Art.II. Se modifică art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 60/25.04.2016 privind 

numirea unei comisii  însărcinată cu identificara de pe piaţa liberă a unui imobil construcţie care să fie 

destinat desfăşurării activităţii Colegiului Tehnic ,,Mircea cel Bătrân”, după cum urmează: 

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

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

identificarea de pe piața liberă a unui imobil construcție care să fie destinat desfășurării 

activității Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân”, comisie care va avea următoarea 

componență: 

 

- CRISTIAN ADRIAN TUDOSE   - consilier local; 

- VIRGIL MĂDĂLIN OLTEANU  - consilier local; 

-  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1;” 

 

 Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.60/25.04.2016 

privind numirea unei comisii de negociere a condițiilor şi a prețului pentru cumpărarea imobilului din 

str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân” 

rămân neschimbate. 

 

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

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

prevederile prezentei hotărâri. 

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

instituţiilor şi persoanelor menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        101 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoommppoonneennţţeeii  şşii  RReegguullaammeennttuulluuii    ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  aallee  

CCoommiissiieeii  llooccaallee  ddee  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  SSeeccttoorr  11  

 

 Luând în considerare 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 pentru 

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

 Văzând prevederile art.28 alin.(1) din Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1332/2010 privind Regulamentul -cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.(5) teza a II-a, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1.  Se constituie Comisia locală de ordine publică Sector 1 în următoarea componenţă: 

 

 Primarul Sectorului 1  

 Şeful unităţii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia 

 Şeful Poliţiei Locale a Sectorului 1 

 Secretarul Sectorului 1 

 CRISTIAN LAURENŢIU  BULFON  - consilier local 

 SUVAC VIRGIL ADRIAN   - consilier local 

 TUDOSE CRISTIAN ADRIAN  - consilier local 
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 Art. 2.(1) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică Sector 1 este sigurat de către 

persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1. 

  (2) Secretariatul Comisiei locale de ordine publică Sector 1 se constituie prin dispoziţia 

Primarului Sectorului 1. 

 

 Art.3. Comisia locală de ordine publică Sector 1 funcţionează conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acesteia, prevăzut în Anexa nr.1*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi persoanele menţionate la art.1  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        102 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  

CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aatteessttaarreeaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ddee  iimmoobbiillee  eexxiisstteennttee  ppee  rraazzaa  aaddmmiinniissttrraattiivv  ––  

tteerriittoorriiaallăă    aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,  rreessppeeccttiivv  îînn    CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssoolluuţţiioonnaarreeaa  ccoonntteessttaaţţiiiilloorr  llaa  eexxaammeennuull  

ddee  aatteessttaarree  

  

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe; 

 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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ţinând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.65/16.04.2014 privind aprobarea 

componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza 

administrativ – teritorială  a Sectorului 1 şi  a componenţei Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor 

la examenul de atestare;   

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;  

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a, 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 desemnează domnul FLORIAN MIŞU CRIŞU - consilier local al Sectorului 1 -

preşedinte al Comisiei  pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – 

teritorială  a Sectorului 1.  
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 Art.2.  Se desemnează doamna RAMONA PORUMB - consilier local al Sectorului 1 -

preşedinte al Comisiei  pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare. 

 

 Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.65/16.04.2014 

privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile 

existente pe raza administrativ – teritorială  a Sectorului 1 şi  a componenţei Comisiei pentru 

soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare rămân neschimbate. 

 

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, membrii comisiilor menţionate la art.1 şi art.2 şi Poliţia Locală a 

Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:       103 

 Data:     28.07.2016 

  



46 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    îînn  CCoommiissiiaa  SSeeccttoorruulluuii  11  

ppeennttrruu  aannaalliizzaa  ssoolliicciittăărriilloorr  ddee  llooccuuiinnţţee  ssoocciiaallee  şşii  ddee  nneecceessiittaattee  ccoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  

nnrr..111144//11999966,,  rreeppuubblliiccaattăă,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  şşii  aallee  

HHoottăărrâârriiii  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  nnrr..11227755//22000000,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriiee  uulltteerriiooaarree  

 

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

întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

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

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

 Ţinând seama de dispoziţiile art.43 din Legea nr.114/1996, a locuinţei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art.21  din Normele Metodologice, pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului României nr.1275/22.12.2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Normei Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.74/2007 privind 

asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi 

din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.18/18.01.2007 

privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice; 

 Văzând Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1332/23.08.2000, precum şi 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.42/13.02.2003 privind aprobarea 

Regulamentului de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente conform legii, din fondul locativ de 

stat; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;  
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b)  din Legea 

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

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  

 Art.1.  Se desemnează: 

- VIRGIL MĂDĂLIN OLTEANU   -  consilier local; 

- FLOREA IORDAN   -  consilier local; 

- ALEXANDRU ŞTEFAN DEACONU   -  consilier local; 

 

membri în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate, 

conform prevederilor Legii nr.114/1996 şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000. 

 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1,  Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi  

membrii comisiei  menționate la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

 

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

data de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        104 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn  ccoommiissiiaa  ddee  

ssoolluuțțiioonnaarree  aa  ccoonntteessttaațțiiiilloorr  ccuu  pprriivviirree  llaa  ssoolluuțțiioonnaarreeaa    cceerreerriilloorr  ddee  aattrriibbuuiirree  aa  llooccuuiinnțțeelloorr  ddiinn  

ffoonndduull  llooccaattiivv  ddee  ssttaatt,,  aapprroobbaattăă  pprriinn  

HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..2299//0033..0022..22000099  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București și 

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotararii Consiliului Local  al  Sectorului 1 29/03.02.2009 privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.285/28.08.2008 privind 

aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de 

persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, precum și aprobarea achiziționării de locuințe 

de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în 

baza Legii nr. 114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 86.06.2016;  

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

a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se desemnează domnul GHEORGHE DIACONU - consilier local - în comisia de 

soluționare a contestațiilor cu privire la soluționarea  cererilor de atribuire a locuințelor din fondul 

locativ de stat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009. 
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 Art.2.(1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1 şi 

Direcția Utilități Publice – Serviciul Fond Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        105 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind numirea unei comisii de negociere a clauzelor și prețului unui contract de închiriere 

pentru  imobilului din str. Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, București, 

în care funcționează Grădinița de copii nr. 252 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

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

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

 Potrivit dispoziţiilor nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 85/28.05.2013  privind 

aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, 

București, pentru desfășurarea activității Grădinței de copii nr. 252; 

 În baza adresei înaintată de către S.C. ROMELECTRO S.A. la data de 12.05.2016, înregistrată 

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

7687/18.05.2016; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 Art.1. Se numește Comisia pentru negocierea clauzelor și prețului unui contract de închiriere 

cu proprietarii imobilului situat în București str. Calea Dorobanților, nr. 60, Sector 1, compus dintr-un 

corp de clădire (C1 = D+P+1E+M, cu o suprafață construită la sol de 425,14 mp, suprafață 

desfășurată 1.275,42 mp, iar cea utilă de 1.020,33 mp) și teren în suprafață de 1.528 mp, pentru 

desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat – Grădinița nr. 

252, în următoarea componență : 

- MIHAIL TEODOR PURCĂREA - consilier local; 
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- DORINA LUMINIŢA BĂNIŞOR - consilier local; 

- ECATERINA RALUCA ENACHE  - consilier local; 

-  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

-  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 

 Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de închiriere 

va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 1. 

 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1 şi membrii comisiei nominalizată în art.1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        106 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  

UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  Bucureşti şi Raportul de 

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a 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 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 prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, 

republicată, 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; 

 Cu respectarea prevederilor art. 138 – 139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 339/2015 – a bugetului de stat pe anul 2016; 

 În considerarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat ; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 57/2015 – 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal – bugetare; 

 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 73/2002 – privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 a unor atribuții privind protecția 

socială; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2001 

privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în Administrația Consiliilor Locale ale 

sectoarelor 1 – 6 ; 
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 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.43/31.03.2016  privind 

împuternicirea domnului Vlad Roşca – director al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze cu reprezentanţii Sindicatului 

Angajaţilor Administraţiei Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul 

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

 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;      

 Ţinând seama de prevederile art.4 din Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 2036/04.05.2015 

privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2015 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti;       

 În temeiul  art. 4, alin. (1), art. 80,  art. 81 alin. (1)  lit.e) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din  Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Management 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 28.07.2016. 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

  

 Nr.:        107 

 Data:     28.07.2016 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucutrești, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile 

și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        108 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea încheierii Convenției pentru eliberarea 

cardului european pentru dizabilitate 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al muncipiului București, precum și 

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de 

România la 26 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi   funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de Metodologia de acordare a Cardului European pentru Dizabilitate, aprobată 

prin Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 53/27.05.2016; 

 Având în vedere adresa nr. 4865/ANPD/2016 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Dizabilități; 

 În temeiul art.45 alin.(1), art.85 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1     

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Convenției pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2. Se   împuternicește Primarul sectorului 1 al municipiului București să  semneze, în 

numele și pe seama   Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, Convenția menționată 

la art. 1 din prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Autoritatea   Națională  pentru 

Persoanele cu Dizabilități şi   Direcţia   Generală   de   Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        109 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea închirierii pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la parterul 

imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, 

anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție 

și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața 

construită la sol de 250,34 mp) 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și 

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Ținând seama de prevederile art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Luând în considerare prevederile art. 1777 și urm. din Codul civil,  aprobat prin Legea nr. 

287/2009, republicată, cu modificările și 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; 

 Luând în considerare Dispoziția nr. 14198/02.08.2011 emisă de Primarul general al 

municipiului București; 

 Ţinând seama de Decizia nr. 1887/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în 

Dosarul nr. 20889/1/2003; 

 Văzând Încheierea nr. 8105 pronunțată în Dosarul nr. 8105/22.02.2012 emisă de Biroul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1; 

 Având în vedere contractul de închiriere înregistrat sub nr. 14563/19.04.2012, încheiat între 

domnul Lungu Corneliu, în calitate de proprietar și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1, în calitate de chiriaș și Actul adițional nr. 1 la acesta, înregistrat sub nr. 

622/08.01.2015; 

 Ţinând seama de oferta depusă de domnul Lungu Corneliu, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 35899/19.07.2016; 

 Luând în considerare și Raportul de specialitate întocmit de Centrul de Zi Un pas împreună, 

înregistrat sub nr. 162/19.07.2016; 
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 În temeiul art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1     

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  (1) Se aprobă închirierea pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la parterul 

imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de 

la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de 

teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp) 

de la proprietarul spaţiului, domnul Lungu Corneliu. 

  (2) Prețul de închiriere este de 4150,47 lei /lună și se va achita din bugetul de venituri și 

cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. 

 Art.2. Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 și, în lipsă, înlocuitorul de drept al acestuia, în vederea semnării 

contractului de închiriere care se va încheia pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi domnul Lungu Corneliu   vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  (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 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        110 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele adulte cu handicap, 

asistate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri 

Pavilionare -Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov sau de 

susținătorii legali ai acestora 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al muncipiului București, precum și 

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere și prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codului civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, republicată, cu modificări și completări; 

 Ținând seama de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu 

Handicap nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale 

pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 

adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora; 

 Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 În temeiul art.45 alin.(2), art.85 alin.(2) lit.n) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1     

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se stabilește nivelul contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele adulte cu 

handicap, asistate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri 

Pavilionare -Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov, sau de 

susținătorii legali ai acestora, la 80% din veniturile acestora, dar nu mai mult de 602 lei lunar, conform 

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

 Art.2. Pentru persoanele stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre, care nu au venituri sau ale 

căror venituri nu permit asigurarea contribuției lunare, costurile sunt susținute din bugetul local al 

sectorului 1, în limitele necesităților stabilite.  

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        111 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind acordarea  în continuare, a unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o 

perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 august 2016, în scopul achitării contravalorii chiriei, 

pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 

pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau 

aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi 

modalitățile de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea doamnei Armean Nadia Mioara, înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr.35473/15.07.2016;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă acordarea în continuare, de către Primarul sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 

data de 1 august 2016, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale. 

 Art.2. (1) Se autorizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul sectorului 1, din 

bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

  (2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul 

Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de 

identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială 

şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalitatile de interventie, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, doamna Armean Nadia Mioara  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 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        113 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriinn  ccaarree  ssee  ssttaabbiilleeşşttee  ccoommppoonneennţţaa    ccoommiissiieeii    îînnssăărrcciinnaattăă  ccuu  vvaalloorriiffiiccaarreeaa    

vveehhiiccuulleelloorr  ddeeccllaarraattee  ccaa  ffiiiinndd  aabbaannddoonnaattee  ssaauu  ffiiiinndd  ffăărrăă  

  ssttăăppâânn,,  aapprroobbaattăă    pprriinn  aarrtt..22  aall    HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  443311//2299..1100..22000099    

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  pprriivviinndd  pprroocceedduurraa  ddee  vvaalloorriiffiiccaarree  aa  

  vveehhiiccuulleelloorr  ddeeccllaarraattee  ccaa  ffiiiinndd  aabbaannddoonnaattee  ssaauu  ffăărrăă  ssttăăppâânn,,    

rriiddiiccaattee  îînn  bbaazzaa  HHoottăărrâârriiii    CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..441166//22000088  

 

 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 pentru 

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

 În temeiul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza Hotărârii Guvernului României nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a 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 administrative – teritoriale; 

 În conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă; 

 În temeiul dispoziţilor Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi 

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

cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

 Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 286/2003 

privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 6 să exercite atribuţiile prevăzute de Legea 

nr. 421/2002; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.431/29.10.2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate  ca fiind 
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abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008;

  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. Hotărârea 

nr.16/28.01.2016 privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public  sau privat al Sectorului 1 

 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.86/24.06.2016 privind 

validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016; 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(5) teza a II-a, 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: 

 

 Art.1. (1) Se numeşte comisia  însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fiind fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.416/2008, având următoarea componenţă: 

 

- Bulfon Cristian Laurenţiu   - consilier local; 

- Florea Iordan    - consilier local; 

- Virgil Adrian Suvac   - consilier local; 

-     Dinu Marian Aurelian              - angajat al Poliţiei Locale Sector 1; 

- Pişchiş Dana Maria              - angajat al Poliţiei Locale Sector 1; 

- Taifas Domnica Adelina              - angajat al Poliţiei Locale Sector 1; 

 

  (2) În cazul în care angajaţii Poliţiei Locale a Sectorului 1 se află în imposibilitatea de a 

participa la activitatea comisiei, aceştia vor fi înlocuiţi prin decizia directorului general.  

 Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate. 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1 şi persoanele menţionate la art.1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        114 

 Data:     28.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriinn  ccaarree  ssee  ssoolliicciittăă  CCoonnssiilliiuulluuii  GGeenneerraall  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreessttii  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  eexxpprreessăă  îînn  

vveeddeerreeaa  îînnffiiiinnţţăărriiii  uunnoorr  ssoocciieettăăţţii  ccoommeerrcciiaallee 

 

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

Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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 pentru 

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

 Potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, cu modificările şi completarile ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Codului civil; 

 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. În vederea eficientizării activităţii de administrare a domeniului public și privat al statului 

de pe raza Sectorului 1 al municipiului București, se solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti împuternicirea expresă în vederea înfiinţării unor societăţi comerciale de către Consiliul 

Local al Sectorului 1,  în asociere cu unele direcții ale autorității de la nivelul Sectorului 1. 

 

 Art.2. Societățile comerciale menţionate la art. 1 vor avea următoarele obiecte de activitate: 

 a) Societate comercială cu răspundere limitată având ca obiect de activitate prestarea 

serviciilor de pază a obiectivelor și a bunurilor și valorilor de pe raza Sectorului 1, cod CAEN 8010 ;   

 b) Societate pe acțiuni ce va avea ca obiect  de activitate administrarea imobilelor pe bază de 

comision sau contract – Cod CAEN 6832; 
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 c) Societate pe acțiuni cu activităţi în sectorul prestării serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat al statului pe raza teritorială a sectorului 1 care va avea două obiecte 

principale de activitate, respectiv lucrări de construcţii drumuri, Cod CAEN 4120, şi lucrări de 

întreţinere peisagistică, Cod CAEN 8130.  

 

 Art.3.(1) Primarul Sectorului 1 şi  serviciile de specialitate cu atribuţii în domeniu vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

București. 

                                  

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        115 

 Data:     28.07.2016 

  



69 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  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 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 coompletările 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; 

 Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 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; 

 Luând în considerare prevederile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului României nr. 77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 

numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 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;  

 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: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1*, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. (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 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        116 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    OOrrggaanniiggrraammeeii  șșii  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aallee  

CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

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

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

protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și 

unele măsuri fiscal bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

personalitate juridică; 

 În 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; 

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

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 1*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Începând cu  data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 46/31.03.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman;  

 Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

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

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        117 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  PPrriimmaarruulluuii  sseeccttoorruulluuii  11  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aallee  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11      --  

DDiirreeccţţiiaa  PPuubblliiccăă  ddee  EEvviiddeennţţăă  aa  PPeerrssooaanneelloorr  şşii  SSttaarree  CCiivviillăă  SSeeccttoorr  11 

          

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

către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

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

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

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

numărului maxim de posturi pe anul 2016; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

soluţionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea unitară a 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri 

fiscal- bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

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

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

modificările și completările  ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1017/2015 - pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1685 din 

12.04.2016 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2016  la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București; 

 În vederea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.76 din 31.05.2016 privind 

aprobarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1   - Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1; 

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe 

ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii 

unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean 

şi nevoile acestuia; 

 În virtutea obligației Sectorului 1 al municipiului București de a respecta numărul maxim de 

posturi de 980 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de 

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

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

tranformare a funcţiilor publice propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

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

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

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

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii 

extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea 

cadrului structurilor organizatorice; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2.Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică 

 se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 

legislaţia în vigoare.  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi 

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

specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului 

Local Sector 1, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Investiţii, Arhitectul Şef, Direcţia Juridică, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi 

Evidenţă Electorală, Serviciul Secretariat General, Audienţe,  Direcţia Publică de Evidenţă a 

Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        118 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

 

 

 

*Anexa poate fi consultată la sediul Sectorului 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eexxeeccuuţţiieeii  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  aall  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11,,  llaa  ddaattaa  ddee  3300  iiuunniiee  22001166 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

 Tinând seama de art.49 alin (12) şi (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare 

a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 22/05.02.2016 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare; 

 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  execuţia  bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.06.2016, conform anexelor :  

 Venituri-buget local, conform anexei nr.1 (1.1; 1.2) ; 

 Cheltuieli-buget local, conform anexelor nr.2; nr.2.1; 2.1.1( 2.1.1.1 ;2.1.1.2 ); nr. 2.1.2  

 (2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4); nr.2.1.3 (2.1.3.1); nr.2.1.4 (2.1.4.1); nr.2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); 

nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.2; 2.1.6.2 (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.2; 2.1.6.2.3); 2.1.6.3; 2.1.6.4; 2.1.6.5; 

2.1.6.5.1.1; (2.1.6.5.1.1.1; 2.1.6.5.1.2); 2.1.6.5.1.1.2; 2.1.6.5.1.2.1; 2.1.6.5.2 ;2.1.6.; nr.2.1.7; (2.1.7.1; 

2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); 

nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 

2.1.11.3); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3; 2.1.12.4);  
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 Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.06.2016, conform anexelor : 

 Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3 ) ;  

 Cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4. 1; nr. 4.1.1 ; (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ) ; nr. 4.1.3 

(4.1.3.1)  

 Art.3. Se aprobă  execuţia  bugetului creditelor interne al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.63.2016, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1 ; 5.1.1.2). 

 Art.4. Se aprobă  execuţia  bugetului creditelor externe al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 30.06.2016, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1). 

 Art.5. (1) Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

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

de 28.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandru Ștefan Deaconu  

 SECRETAR, 

cu delegare de atribuții, 

Georgeta Raportaru 

 

 Nr.:        119 

 Data:     28.07.2016 

 

 

 

*Anexele pot fi consultate la sediul Sectorului 1 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 99/23.06.2016 și alegerea 

preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 11.07.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 

99/23.06.2016 și alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 47434/05.07.2016 întocmită de către Secretarul Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. VB/11979/P/ 30.06.2016, înregistrată la 

Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 47109 din data de 04.07.2016; 

 - Propunerea domnului consilier local Beldeanu Augustin Lucian, pentru ca domnul consilier 

local Iliescu Constantin Cristinel 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 Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu 

modificări şi completări, prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 99/23.06.2016 privind 

alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.2  Începând cu data prezentei domnul Iliescu Constantin Cristinel, consilier local al 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se alege preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni. 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.3.   Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ, 

MICLEA NICULINA 

CONSILIERI LOCALI ASISTENȚI 

 

ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

 

DINU ALEXANDRU 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001 REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 100 

Bucureşti, 11.07.2016  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

11.07.2016 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 alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 11.07.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Analizând: 

 Nota de Fundamentare nr. 2494/06.07.2016 întocmită de către Secretarul Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Propunerea candidatului pentru funcția de Viceprimar al Sectorului 2 formulată de către 

domnul consilier Ciornohac Ionuț Alexandru în persoana domnului Metehău Andrei George, astfel 

cum a fost consemnată în procesul – verbal al ședinței; 

 - Propunerea candidatului pentru funcția de Viceprimar al Sectorului 2 formulată de către 

domnul consilier Feroiu Dumitru Silviu în persoana domnului Popescu Dan Cristian, astfel cum a fost 

consemnată în procesul – verbal al ședinței; 

 - Procesul – verbal al Comisiei de validare a Sectorului 2 încheiat în ședința ordinară a 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 11.07.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 57 alin. (3) alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 alin. (1) – (5) din Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, astfel cum a fost aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 81 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului secret valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. (1) Începând cu data prezentei, domnul consilier local Popescu Dan Cristian se declară 

ales în funcția de Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Durata mandatului Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti este egală cu 

durata mandatului Consiliului Local Sector 2. 

 

 Art.2. (1) Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va exercita pe perioada 

mandatului, atribuţiile ce îi vor fi delegate de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

    (2) Pe perioada îndeplinirii mandatului de Viceprimar al Sectorului 2, domnul Popescu 

Dan Cristian va avea statutul de consilier local fără a exercita atribuţiile ce decurg din calitatea de 

ales local, potrivit prevederilor art. 57 alin. (5) și (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 393/2004 și Legii nr. 161/2003. 

 

 Art.3.  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

Refuz contrasemnarea conform Opiniei Motivate nr.49408/12.07.2016 

 

Hotărârea nr. 101 

Bucureşti,  11.07.2016 

 

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

Local Sector 2. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

11.07.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  

Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 11.07.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Nota de Fundamentare nr. 2495/06.07.2016 întocmită de către Secretarul Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Procesul verbal încheiat în data de 04.07.2016 între reprezentanții desemnați ai 

partidelor/formațiunilor politice care compun Consiliul Local al Sectorului 2 privind stabilirea 

componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 2; 

 - Amendamentul formulat de către domnul consilier local Neculai Dan, astfel cum se regăsește 

consemnat în procesul – verbal al ședinței; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 54 alin. (1) – (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Capitolul 2 - Secţiunea a 3 – a 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;  

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Pe data prezentei, comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti se organizează în domeniile de activitate menţionate în anexa nr. 1, ce 

cuprinde 9 comisii de specialitate. 

 

 Art.2 (1) Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 

este cuprinsă în anexa nr. 2. 

  (2) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 10 pagini și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.3  Comisiile de specialitate au în componență un președinte și un secretar, aleși prin votul 

deschis al majorităţii consilierilor care le compun, în conformitate cu prevederile art. 18 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. 

 

 Art.4  Atribuţiile principale ale comisiilor de specialitate sunt cuprinse în art. 19 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. 

 

 Art.5  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

Refuz contrasemnarea conform Opiniei Motivate nr.49377/12.07.2016 

 

Hotărârea nr. 102 

Bucureşti, 11.07.2016 
 

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

Sector 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

11.07.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 

  

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)01.335.92.30 Fax. +(4)01.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate 

al Secretarului sectorului 4 nr. 182/01.07.2016; 

Luând în considerare prevederile art.15 și art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 

673/2002; 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 

În baza prevederilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 Se stabilește numărul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, 

Ia 7. 

 Art. 2 Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 

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

 Art. 3 Numărul de membri ai fiecarei comisii de specialitate va fi de 5. 

 Art. 4 Se nominalizează membrii fiecărei comisii prin propunerile făcute de fiecare grup de 

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

 Art. 5-(1) Numărul maxim de ședințe pentru care se va acorda indemnizația lunară, este de 

o ședință de consiliu local și 2 ședințe ale comisiilor de specialitate de bază pe lună.  

 (2) Cuantumul indemnizaţiei va fi de 5 % din indemnizația lunară a Primarului Sectorului 4, 

pentru fiecare ședință prevăzută Ia alin (1). 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 

4 din data de 04.07. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dan-Bogdan DELEGEANU 
 

 Contrasemnează 
 p.Secretarul Sectorului 4 
  
 Otilia Iustiniana VÎLCEA 

 

Nr. 8/04.07.2016 

 

 

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

Sector 4   

  

http://www.pmb.ro/


88 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 

privind constituirea comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al 

Secretarului Sectorului 4 nr. 262/25.07.2016; 

Ținând seama de prevederile art.17 din O.G. nr. 35/2002  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru 

de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;  

Luând în considerare art. 5 din  Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016;  

În conformitate  cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 

În baza prevederilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se modifică componența Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția 

consumatorului - din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016,  în sensul 

că doamna Stănoi Lucia va fi înlocuită de doamna Iancu Elena. 

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire  prevederile 

prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 
 

Această  hotărâre  a fost adoptată în ședința ordinară  a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 9/29.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 42/26.02.2016 privind organizarea 

rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în 

anul școlar 2015-2016 

 

Consiliul Local  Sector 4, 

 Având  în vedere  Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  4  precum  și Referatul  de 

specialitate nr. 261/25.07.2016 întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4894/2014  privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare; 

 Ținând   seama   de   Ordinul   Ministrului   Educației   Naționale   nr.5748/12.11.2015   privind 

acordarea   autorizării   de  funcționare   provizorie  Asociației  „British  College” pentru  unitatea  de 

învățământ  preuniversitar  particular  Școala  Primară  „King George  II” din Municipiul  București și 

Ordinul   Ministrului   Educației   Naționale   nr.3492/28.03.2016   privind   acordarea   autorizării   de 

funcționare  provizorie  Fundației  „România de Mâine” pentru unitatea de învățământ  preuniversitar 

particular Grădinița cu program prelungit „Prietenii Mei” din Municipiul București; 

 Ținând  cont  de  Avizul  conform  al  Inspectoratului   Școlar  al  Municipiului  București nr. 8585, 

8586/13.04.2016 înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr.19365/19.04.2016;  

Văzând prevederile art. 27 precum și art. 61 din Legea nr. 1/2011 privind Educația Națională, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul  prevederilor  cuprinse  la art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(2),  lit. „j” și alin. (4)  din 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015  privind 

organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, Ia nivelul Sectorului 4, 

în anul  școlar 2015-2016 în sensul că: Școala Primară „King George II” cu sediul în str. Cimpoierilor 

nr. 2,  Sector  4,  București și Grădinița  cu  program  prelungit  „Prietenii  Mei”  cu  sediul în B-dul 

Metalurgiei nr. 87 Sector 4 București, se vor regăsi în anexa Ia hotărârea susmenționată. 

 Art.2   - Prevederile  prezentei vor fi aduse  Ia îndeplinire de către Primarul Sectorului  4   și 

Secretarul  Sectorului  4  împreună  cu  Inspectoratul  Școlar  al  Municipiului  București precum și 

unitățile mai sus menționate, conform competențelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 10/29.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 38/29.02.2016 privind organizarea 

rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în 

anul școlar 2016-2017 

 

Consiliul Local Sector 4; 

 

Având  în vedere  Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  4  precum  și Referatul  de 

specialitate nr. 260/25.07.2016 întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

 Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5556/27.10.2015  privind 

aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învăţământul preuniversitar 

de stat; 

 Ținând   seama   de   Ordinul   Ministrului   Educației   Naționale   nr.5748/12.11.2015   privind 

acordarea   autorizării   de  funcționare   provizorie  Asociației  „British  College”  pentru  unitatea  de 

învățământ  preuniversitar  particular  Școala  Primară  „King George II” din Municipiul  București și 

Ordinul   Ministrului   Educației   Naționale   nr.3492/28.03.2016   privind   acordarea   autorizării   de 

funcționare  provizorie  Fundației  „România de Mâine” pentru unitatea de învățământ  preuniversitar 

particular Grădinița cu program prelungit „Prietenii Mei” din Municipiul București; 

 Ținând cont de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr.7796, 

8614/13.04.2016 înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub  nr. 193559/19.04.2016;  

 Văzând  prevederile  art. 27 precum și art. 61 din Legea nr. 1/2011 privind Educația Națională, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul  prevederilor  cuprinse  la art. 45 alin.(1) și art. 81 alin.(2),  lit. „j” și alin.(4)  din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2015  privind 

organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, Ia nivelul Sectorului 4, 

în anul  școlar 2016-2017 în sensul că: Școala Primară „King George II” cu sediul în str. Cimpoierilor 

nr.2,  Sector  4,  București și Grădinița  cu  program  prelungit  „Prietenii  Mei”  cu  sediul  în  B-dul 

Metalurgiei nr. 87 Sector 4 București, se vor regăsi în anexa Ia hotărârea susmenționată (poziția 92 și 

poziția 93). 
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 Art.2   - Prevederile  prezentei vor fi aduse  Ia îndeplinire de către Primarul Sectorului  4   și 

Secretarul  Sectorului  4  împreună  cu  Inspectoratul  Școlar  al  Municipiului  București precum și 

unitățile mai sus menționate, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07. 2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 11/29.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei  de Evaluare  

a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 
 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având  în  vedere  Referatul  de  specialitate  nr. 266664/27.06.2016   al  Direcției  Generale  de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând cont de prevederile art. 85 și art. 87 din Legea nr. 448/2006, republicată privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap coroborate cu art. 1 - art. 5, art. 8, art. 12, art.14 din 

Hotărârea Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea  și funcționarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

Având în  vedere  art. 15  din  Ordinul  nr. 2298/2012  privind  aprobarea  Procedurii-cadru  de 

evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap și Ordinul nr. 762/1992 

din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale   pe  baza cărora  se  stabilește 

încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate  cu prevederile art. 45 alin. (1)  și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea 215/2001 privind 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Începând  cu  data  prezentei,  se aprobă  Regulamentul  de organizare și funcționare  a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art.2.  Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcția  Generală  de Asistență Socială și Protecția  Copilului 

Sector 4 și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr.12 /29.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului  Local Sector 4 nr. 66/31.03.2016 

privind stabilirea serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități  în folosul 

comunității 

 

Consiliul Local al Sectorului  4, 

Având în vedere: 

 Referatul  de Specialitate al Direcției  Juridice nr.S2./1878/22.07.2016; 

 Adresa emisă de Serviciul de Probațiune București nr. 10870/SP/C/19.04.2016, respectiv 

adresa nr. 10907/SP/C/2016 emise de Serviciul de Probațiune  București; 

 Expunerea  de motive a Primarului Sectorului  4; 

 Rapoartele comisiilor de specialitate  ale Consiliului  Local al Sectorului  4;  

 În temeiul: 

- art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii  prestării unei activități în 

folosul comunității,  cu modificările  și completările  ulterioare; 

- art. 43 din Legea nr. 253/2013  privind executarea  pedepselor, a măsurilor educative și a 

altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 

- art. 85 alin. (2) lit. b) din Noul Cod Penal, cu modificările și competările  ulterioare; 

 În  temeiul  prevederilor  art.  45  alin.  (1) și   art.  81  alin.  (4)  din  Legea  nr. 215/2001   

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

 

HOTĂRĂŞT E: 

 

 Art.1 Art. 1 din Hotărârea Consiliului  Local Sector 4 nr. 66/2016 se modifică, după cum 

urmează:  

"Contravenienții   cu  domiciliul   sau   reședința   pe  raza  sectorului   4,  obligați   prin  

hotărâre judecătorească definitivă, vor putea presta activități  în folosul comunității  în cadrul  Direcției  

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Direcției Piețe și Gestionare Activități 

Comerciale Sector 4." 

 Art.2  Art. 2 din Hotărârea Consiliului  Local Sector 4 nr. 66/2016, se modifică și se 

completează, după cum urmează: 

"Persoanele  condamnate  care  sunt  în  evidența  sistemului  de  probațiune  cu  domiciliul   

sau reședința  pe raza sectorului 4, obligați  prin hotărâre judecătorească  definitivă, vor  putea presta 
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activități în folosul comunității în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului 

Sector 4  și Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4." 

 Art.3 Celelalte articole din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 66/31.03.2006  

rămân neschimbate. 

 Art.4 Secretarul Sectorului 4, serviciile de specialitate din cadrul Sectorului 4 al Municipiului  

București, împreună  cu  direcțiile   implicate,  vor  duce  Ia îndeplinire  prevederile  prezentei   

hotărâri,  conform competențelor legale. 

 Art.5 Prezenta  hotărâre va fi comunicată  autorităților  judecătorești de Ia care se primesc  

mandate de executare,  precum și  tuturor direcțiilor interesate. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 13/29.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de locațiune între Direcția 

 Învățământ și Tineret sector 4 și proprietarii imobilului situat în strada Cuza-Vodă  

nr.125, sector 4, București, în care funcționează Grădinița„ Scufița Roșie” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 

5086/21.07.2016  întocmit de Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 ; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispozițiilor art.20 alin. (1) și art.103 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale; 

 În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.j) din Legea nr.215/2001 a 

administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

Consiliul Local Sector 4: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă încheierea unui contract de locațiune între Direcția 

Învățământ și Tineret Sector 4 și proprietarii imobilului situat în strada Cuza-Voda nr.125, sector 4, 

București, în care funcționează Grădinița „Scufița Roșie” pentru desfășurarea activității unității de 

învățământ preșcolar de stat în anul școlar 2016-2017; 

 Art.2 Creditele bugetare necesare încheierii contractului de locațiune menționat în art.1 în cuantum 

lunar de 14.000 lei (168.000 lei pentru perioada 01.09.2016 ÷ 31.08.2017) se vor aloca în bugetul Direcției 

Învățământ și Tineret Sector 4 București; 

 Art.3 Se înființează Ia nivelul  Consiliului Local  Sector  4 o comisie  specială  de analiză  a situației  

Grădiniței ,,Scufița Roșie", formată  din următorii consilieri  locali: 

- dl. TRIFU  Vasile; 

- dl. CEACÂR  Sorin-loan; 

- dl. ANDRUSCEAC Antonio; 

- dl. STEFAN Daniel-Laurențiu; 

- dna. STĂNOI Lucia. 

 Art.4. Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Învățământ și Tineret 

Sector 4 vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale. 

 



97 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 14/29.07.2016 



98 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din  

comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002 
 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Având în vedere Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 4; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Luând în considerare prevederile art. 6, alin. (1), lit.„a" din Legea Nr.550/2002 privind vânzarea 

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

consiliilor judeţene sau consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 

interes local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 81, alin. (4) din Legea 215/2001 republicată, privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se desemnează, pentru a reprezenta Consiliul Local al Sectorului 4 în comisia pentru 

vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, organizată în conformitate cu dispoziţiile Legii 

Nr.550/2002, următorii consilieri locali: 

       - NEGRILĂ Vasile - membru; 

       - TURMAC George Adrian - membru; 

-  MARIN Ștefănel-Dan  - membru; 

       - STĂNOI Lucia - membru supleant 

       - CEACÂR Sorin-Ioan  - membru supleant; 
 

Art.2 Persoanele nominalizate la art. 1 împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor aduce la 

îndeplinire dispoziţiile cuprinse în prezenta, conform competenţelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 

4 din data de 29.07.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Dan-Bogdan DELEGEANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

Nr. 15/29.07.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Privind schimbarea denumirii Centrului Cultural European pentru UNESCO ,,Nicolae 

Bălcescu” în Centrul European Cultural de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu”  

și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a  

Regulamentului de Organizare și funcționare 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 

1031/19.07.2016 îmocmit de Centrul Cultural European pentru Unesco ,,Nicolae Bălcescu”; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 

a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Cu data prezentei, se aproblă schimbarea denumirii Centrului Cultural European pentru 

UNESCO ,,Nicolae Bălcescu" în Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 

,,Nicolae Bălcescu” instituție publică de cultură cu personalitate juridică, ce funcționează sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, cu sediul în București, str. 11 Iunie nr. 41, sector 4. 

 Art.  2. Se aprobă Organigrama Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 

,,Nicolae Bălcescu”, conform Anexei 1* la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Statul de Funcții al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 

,,Nicolae Bălcescu, conform Anexei 2 Ia prezenta hotărâre. 

 Art 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului European Cultural și 

de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu", conform Anexei 3 Ia prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Anexele 1, 2 și 3 fac parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 6. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.10/29.01.2015 își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 7. Directorul General al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO 

,,Nicolae Bălcescu”, va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, conform competențelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 16/29.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 4   

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Centrului Medico-Social „Sfântul Andrei” 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate al Directorului Centrului Medico-Social „Sfântul 

Andrei”; 

 În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând cont de prevederile art. 2 alin.1 şi 3 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale aprobate prin HGR nr.412/2003, precum şi cele din 

Instrucţiunile nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico-sociale aprobate prin HGR nr.412/2003; 

 În conformitate cu prevederile 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Centrului Medico-Social „Sfântul Andrei” conform Anexei 1* la 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Statul de Funcţii al Centrului Medico-Social „Sfântul Andrei”, conform Anexei 

2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Medico-Social 

„Sfântul Andrei”, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre. 

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

 Art.5. Secretarul Sectorului 4 şi Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei” vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri,  conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 29.07.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 17/29.07.2016 

 

 

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

Sector 4    

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de  

organizare și funcționare ale  Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale  

Sector 4 
 

Consiliul Local al Sectorului  4, 
 

 Văzând expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4; 

 Având  în  vedere  Referatul  de  specialitate  nr. 3435/25.07.2016 al Direcției Piețe și 

Gestionare Activități Comerciale  Sector 4; 

 În  baza rapoartelor  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Sector 4; 

 În conformitate cu  prevederile dispozițiilor art. 45 alin.(1) și ale art. 81 alin. (2) lit.e) din Legea  

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Organigrama Direcției Piețe Gestionare Activități Comerciale Sector 4, 

conform  Anexei  nr.1  Ia prezenta hotărâre; 

 Art.2  Se aprobă Statul de Funcții al Direcției  Piețe și Gestionare Activități  Comerciale Sector 

4, conform  Anexei nr. 2 Ia prezenta  hotărâre ; 

 Art.3  Se aprobă Regulamentul de Organizare și  Funcționare al Direcției Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale Sector 4, conform Anexei nr.3 Ia prezenta  hotărâre;  

 Art.4  Anexele  1, 2 și 3 fac parte din prezenta hotărâre; 

 Art.5   Secretarul  Sectorului 4 și Direcția  Piețe Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor 

duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform  competențelor legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

Nr.18/29.07.2016 
 

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

Sector 4   

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti 

 

Consiliul Local al Sectorului 4  al municipiului București, 

 

 Având în vedere: 

 

 - Referatul de Specialitate al Serviciului  Resurse Umane nr. P4/883/25.07.2016, 

 - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al municipiului București;  

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 - Anexa Ia Hotărârea  Consiliului Local Sector 4 nr.7/29.06.2016 privind aprobarea numărului  

maxim de posturi pe anul 2016 Ia nivelul Sectorului 4 al municipiului București, potrivit căreia  

numărul maxim de  posturi aprobat pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Sector 4 este 

de 400 de posturi; 

 - Adresa Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al municipiului București nr. 

33152/25.07.2016 prin care se solicită aviz pentru structura proprie,  înregistrată Ia Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 39149/25.07.2016. 

 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor  publici, republicată, cu modificările și 

copletările ulterioare; 

 

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

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

 În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001 - privind 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1  Se aprobă Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform 

anexei nr. 1* Ia prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă Statul de Funcții  al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, 

conform anexei nr. 2 Ia prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Sectorului 4, conform anexei nr. 3 Ia prezenta hotărâre. 

 Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.  5.  Primarul  Sectorului  4  poate  transforma funcțiile   vacante  în  funcții   de  aceeași 

categorie, dar cu altă denumire sau în funcții  publice de nivel inferior sau superior,  fără a afecta 

fondul de salarii. 

 Art. 6   În vederea aplicării procedurilor legale, prevederile prezentei hotărâri vor intra în 

vigoare  în  termen  de  minim  30  de  zile  de  Ia  data  obținerii  avizului  Agenției  Naționale  a 

Funcționarilor Publici. 

 Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 6/29.01.2015 privind  

modificarea Organigramei și a  Statului  de  Funcții  ale  Aparatului  de  Specialitate  al Primarului 

Sector 4 București și ale H.C.L. nr. 76/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și  

Funcționare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al muncipiului București, se 

abrogă. 

 Art.8 Primarul Sectorului 4,  Secretarul Sectorului 4, Serviciul Resurse Umane precum toate  

compartimentele  Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului  Sectorului  4  al  municipiului București, 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de 

către Serviciul Tehnic, Consiliul Local, Documente Electorale conform competențelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 19/29.07.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Organigramei,  Statului de funcții  Regulamentului de Organizare   și 

Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

 Având în vedere: 

            - Referatul de specialitate nr.II.1.475/18.07.2016 al Direcției Generale de Evidență a    

Persoanelor Sector 4; 

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București; 

             - Anexa Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.7/29.06.2016 privind aprobarea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2016, Ia nivelul Direcției Generale de Evidență a 

Persoanelor Sector 4, respectiv 64 de posturi; 

             - Adresa Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 nr. 1252/22.07.2016 prin care 

se solicită aviz, înregistrată Ia Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 

38763/22.07.2016; 

             - Adresa Direcției  Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 nr. 1253/22.07.2016 prin 

care se solicită aviz de Ia Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date; 

              - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

              - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor  publici, republicată, modificată și 

completată; 

 Văzând prevederile art. 64 alin. (1)  din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică  

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

 În  temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și  ale art. 81 alin. (2) lit. e)  din Legea nr.215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1  Se  aprobă Organigrama Direcției Generale de  Evidență a  Persoanelor Sector 4, 

conform anexei nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2  Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4, 

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

 Art.3  Se  aprobă Regulamentul de  Organizare și Funcționare al  Direcției Generale de 

Evidență a Persoanelor Sector 4, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

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

 Art.5 Directorul executiv al Direcției  Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 poate 

transforma  funcțiile vacante de aceeași categorie, dar cu altă denumire sau în funcții publice de nivel 

inferior sau superior, fără a afecta fondul de salarii. 

 Art.6 În vederea aplicării procedurilor legale, prevederile prezentei  hotărâri vor intra în vigoare  

în  termen  de  minim  30  de  zile  de  Ia  data  obținerii  avizului  Agenției  Naționale  a 

Funcționarilor  Publici şi  avizului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date. 

 Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. nr.17/29.01.2015 

privind schimbarea denumirii Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4 în Direcția Generală de 

Evidență a Persoanelor Sector 4, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului  de  Organizare și Funcționare  ale Direcției  Generale de Evidență a Persoanelor 

Sector 4, se abrogă. 

 Art.8 Primarul  Sectorului  4, Secretarul  Sectorului  4 și  Direcția  Generală  de Evidență  a 

Persoanelor Sector 4, vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia 

va fi efectuată de către Serviciul Tehnic, Consiliul Local, Documente Electorale, conform 

competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 20/29.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 

 

Consiliul Local Sector 4 

 

 Având în vedere: 

- Referatul  de specialitate  nr. 5035/19.07.2015, întocmit de Direcția Învățământ și Tineret 

Sector 4; 

-       Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

-     Anexa Ia Hotărârea  Consiliului  Local  al Sectorului  4 nr. 7/29.06.2016,  privind  aprobarea 

numarului maxim de posturi, pe anul 2016, Ia nivelul Sectorului 4, potrivit căreia numărul maxim de 

posturi pentru Direcția Învățământ și Tineret Sector 4 este de 40; 

-     Adresa DÎT S4 nr. 5081/21.07.2016, transmisă și înregistrată Ia ANFP sub  nr. 38636/21.07.2016,  

prin care se solicită avizul  privind stabilirea  funcțiilor  publice pentru Direcția Învățământ și Tineret 

Sector 4; 

-       Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

-    Legea  nr.  188/1999   privind  Statutul  funcționarilor  publici,  republicată,   modificată și 

completată; 

 Văzând  prevederile   Legii   nr.  24/2000,   privind  normele  de  tehnică  legislativă   pentru 

elaborarea actelor normative; 

 În  temeiul  prevederilor  art.  45  alin.  (1) și art.  81  alin.  (2)  lit.  "e" și alin. 4  din  Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 potrivit 

Anexei 1*. 

 Art.2 Se aprobă Statul de funcții al Direcției Învățământ și Tineret Sector 4 potrivit Anexei 2. 

 Art.3  Se  aprobă  Regulamentul  de  Organizare și Funcţionare  al Direcției Învățământ și 

Tineret Sector 4 potrivit Anexei 3. 

 Art.4 Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5  Directorul  Executiv  al Direcției Învățământ și Tineret  Sector  4  poate  transforma 

funcțiile vacante în funcții de aceeași  categorie, dar cu altă denumire, sau în funcții  publice de nivel 

inferior sau superior, fără a afecta fondul de salarii. 
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 Art.6  În vederea  aplicării  procedurilor  legale,  prevederile  prezentei  hotărâri vor intra  în 

vigoare în termen de minim 30 de zile de Ia data obținerii avizului ANFP. 

 Art.7  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri se abrogă  prevederile  Hotărârii  

Consiliului  Local  nr.  176/30.09.2015,   privind  aprobarea  modificării  Organigramei,  Statului  de 

funcții și a Regulamentului  de Organizare și Funcționare ale Direcției Învățământ și Tineret Sector 4. 

 Art.8  Primarul Sectorului  4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane și Direcția 

Învățământ și Tineret Sector 4 vor aduce  Ia îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri,  conform 

competențelor. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 21/29.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare  

și Funcționare  ale Direcției  Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București 

 

 Având în vedere: 

 

 -Referatul  de  specialitate  al  Biroului  Resurse  Umane  și Managementul  Calității  nr. 

ID/329/18.07.2016; 

 -Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4  al Municipiului București; 

 -Anexa  nr.1 Ia Hotărârea  Consiliului Local Sector 4 nr.7/29.06.2016  privind aprobarea 

numărului maxim de posturi pe anul 2016 la  nivelul Sectorului 4 al municipiului București, 

potrivit căreia numărul maxim de posturi aprobat pentru Direcția  Generală de Impozite și Taxe 

Locale Sector 4  este de 300 de posturi; 

 -Adresa Direcției   Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr.410463/20.07.2016 prin 

care  se   solicită   aviz  pentru  structura  proprie,  înregistrată   Ia  Agenția  Națională  a 

Funcționarilor  Publici cu nr.38654/20.07.2016; 

 - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 -  Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcționarilor publici, republicată,  modificată  și 

completată; 

 Văzând prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) și art. 81 alin. (2) lit. e din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  Se aprobă  Organigrama Direcției  Generale  de Impozite și Taxe Locale Sector 4 

conform anexei nr. 1 la  prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă Statul de Funcții  al Direcției  Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 

conform anexei nr. 2 Ia prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Se aprobă Regulamentul  de Organizare și Funcționare  al Direcției  Generale  de 

Impozite și Taxe Locale Sector 4 conform anexei nr. 3 Ia prezenta hotărâre. 



110 

 

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

 

 Art.5. Directorul General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 poate 

transforma funcțiile  vacante în funcții  de aceeași categorie dar cu altă denumire  sau în funcții 

publice de nivel inferior sau superior, fără a afecta fondul de salarii. 

 

 Art.6.  În vederea  aplicării  procedurilor  legale,  prevederile  prezentei  hotărâri  vor intra în 

vigoare în termen de minim 30 de zile de la data obținerii avizului Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici . 

 

 Art.7  La  data intrării  în vigoare  a  prezentei  hotărâri,  prevederile  Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului  4 nr. 56/30.04.2014 privind  aprobarea  Organigramei,  Statului  de funcții și a 

Regulamentul  de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 

4 se abrogă. 

 

 Art.8 Directorul general al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Biroul 

Resurse  Umane și Managementul  Calității  vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri, 

conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 22/29.07.2016 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărării Consiliului Local Sector 4 nr.8/04.07.2016, privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4 
 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al 

Secretarului sectorului 4 nr. 265/29.07.2016; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 8/04.07.2016, privind constituirea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 Luând în considerare  prevederile  art. 15 și art. 17  din  O.G.  nr. 35/2002  pentru  aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea  nr. 

673/2002; 

 În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004; 

 În baza prevederilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1.  Se modifică art. 3 al Hotărârii nr. 8/04.07.2016, astfel: „Numărul de membri ai fiecărei 

comisii de specialitate va fi de 5, cu excepția Comisiei nr. 2-Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecția mediului şi  turism- care va avea 7 membri.“ 

 Art. 2.  Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 8/04.07.2016,  la Comisia nr. 2 - Comisia 

pentru amenajrea teritoriului, urbanism, protecția mediului şi  turism - se completează în sensul că după 

punctul 5 se introduc două puncte noi, ,,6 și 7" cu următorul cuprins:  

„6 - Grozavu Cătălin 

7 - Andrușceac Antonio” 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 29.07.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Dan-Bogdan DELEGEANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 23/29.07.2016  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din 

Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii 

ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea 

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

administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 

autonome de interes local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista cuprinzând membrii titulari şi supleanţi ce vor face parte din Comisia 

pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 12/31.07.2012 privind 

desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea 

Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, împreună cu Comisia Tehnică pentru executarea lucrărilor 

auxiliare ale Comisiei 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. 146  

Data: 14.07.2016 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 

în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov nr. 

6135/05.07.2012. 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 2 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 1256/2004 

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare 

regională; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. d) 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 desemnează d-na Butacu Simona Valentina să reprezinte Consiliul Local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Dezvoltare Regională  Bucureşti-Ilfov. 

Art. 2. Se desemnează dl Tudose Călin ca membru supleant pentru reprezentarea Consiliului 

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, 

atunci când titularul nu poate participa la activităţile acestuia. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  H.C.L. Sector 6 nr. 11/2012 

privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de 

Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Investiţii 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. 147 

Data: 14.07.2016 
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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 constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Sectorului 6; 

 Ținând cont de prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se constituie Comisia Locală de Ordine Publică Sector 6, organism cu rol consultativ, cu 

următoarea componenţă: 

 Membri: 

- Primarul Sectorului 6  

- Şeful/Reprezentantul D.G.P.M.B.  

- Directorul General al D.G.P.L. Sector 6  

- Secretarul Sectorului 6  

- Consilier local – Fumușelu Constantin Mugurel 

- Consilier local – Iacob Emanuel 

- Consilier local – Enache Adrian Nicolae 

 Art. 2. (1) Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 este asigurat de către 

persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6. 

 (2) Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 se constituie prin dispoziție a 

Primarului Sectorului 6. 

 Art. 3. Comisia Locală de Ordine Publică Sector 6 funcţionează conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 prevăzut în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 14/31.07.2012 

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 își încetează aplicabilitatea. 
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 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, membrii şi secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică 

Sector 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală 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. 148 

Data: 14.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a  

locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, a structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii privind locuinţele nr. 114/1996, republicată în decembrie 

1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, pe cele 

ale O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 

sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 84/2008 şi pe cele ale art. 14 alin. (3) şi (5) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 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 constituie Comisia Socială de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a 

locuinţelor, se stabileşte numărul membrilor, structura pe specialităţi şi atribuţiile acesteia conform 

celor prevăzute în Anexele 1, respectiv 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. De la data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/31.07.2012 privind 

constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi 

aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia şi Hotărârea Consiliului 

Local nr. 176/11.12.2014 de modificare a acesteia. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija  Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 149 

Data: 14.07.2016 

 

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

Local Sector 6.  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea imobilului – locuinţă socială situat în Bucureşti, Bd. Gheorghe 

Magheru nr. 24, bl. -, scara B, etaj 7, apartament 40, sector 1 din administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei de Administrare 

a Fondului Locativ Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol din 

cadrul Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. (6) lit. a) pct. 17, 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 trecerea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea 

Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a imobilului-locuinţă socială, situat în 

Bucureşti, Bd. Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, apartament 40, sector 1, în suprafaţă de 

96,03 m.p., identificat conform planului Anexă scara 1:100, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Predarea-preluarea imobilului prevăzut la articolul 1 se va face pe bază de proces-

verbal de predare-primire. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Compartimentul Patrimoniu şi Registru Agricol din cadrul 

Direcţiei Tehnice a Direcţiei Generale Arhitect-Şef şi Direcţia de Administrare a Fondului Locativ 

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. 150 

Data: 14.07.2016 

 

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

Local Sector 6. 

  

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular și confesional 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Școlilor Sector 6, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6 şi H.C.L. Sector 6 nr. 141 din data de 24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor locali Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ținând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

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

Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

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

Art. 3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

156 din data de 27.11.2014, privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular și confesional 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și a H.C.L. Sector 6 nr. 118 din data de 24.09.2015, pentru 

modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 156 din data de 27.11.2014, privind nominalizarea 

reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular și confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 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. 151 

Data: 14.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

AUTORITATEA MUNICIPALĂ DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR PUBLICE    

BUCUREŞTI 

 

SUMAR 

  

Decizia nr. 29/29.07.2016 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 

– Timpul de realizare de noi branșamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare…………………………… 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de  

Serviciu C2 – Timpul de realizare de noi branșamente la conductele de apă / sau  

racorduri la canalizare 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 – Timpul de realizare 

de noi branșamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare, transmis de către S.C. Apa 

Nova București S.A. cu scrisoarea nr.16133122 / 13.07.2016 și înregistrat la AMRSP cu nr. 1654 / 

13.07.2016; 

- Referatul nr. 1767 / 26.07.2016 - privind Evaluarea Continuării Conformitatii Nivelului de Serviciu C2 

– Timpul de realizare de noi branșamente la conductele de apă / sau racorduri la canalizare, înaintat 

Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Ținând cont de: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune; 

- prevederile art.18 din Actul Adițional nr. 10/2013 la Contractul de Concesiune aprobat prin HCGMB 

nr. 245/2013 prin care se specifică că „Părțile convin ca atât Concesionarul cât și Autoritatea de 

Reglementare Tehnică să aibă la dispoziție perioade identice, de către 20 de zile, pentru realizarea 

rapoartelor și concluziilor solicitate...”; 

Având în vedere Deciziile Consiliului Executiv al ARBAC nr. 41/2003, nr. 23/2004, nr. 37/2004, nr. 

18/2006, nr. 16/2007, nr. 8/2008, nr. 4/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 9/2010, nr. 

7/2011, nr. 8/2012, nr.14/2013, nr.19/2014 si nr.9/2015;  

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 339 / 2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut aprobat 

prin HCGMB nr.112 / 2012.   

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C2 – Timp 

de realizare de noi branșamente la conductele de apă /sau racorduri la canalizare, pentru cererile 
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înregistrate în perioada 27.03.2015 ÷ 26.03.2016, și tratate în perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității, respectiv 28.06.2015 ÷ 27.06.2016, prezentată în Anexă* și care face parte integrantă 

din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de SC Apa Nova București SA sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea punctului de vedere al AMRSP privind aprobarea Scrisorii de 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  
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