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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar General 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 739 din 13.05.2016 

privind numirea comisiei pentru efectuarea·Recepției Ia Terminarea Lucrărilor clădirii Centrului 

Municipal lntegrat pentru Situații de Urgență (CMISU) - corespunzătoare 

Autorizației de desființare nr. 373/25.06.2013 și Autorizației de construire nr. 374/25.06.2013 

 

 Având în vedere referatul Direcției Sisteme Informatice nr. 1665/09.05.2016, privind 

propunerea de numire a comisiei pentru efectuarea Recepției Ia Terminarea Lucrărilor clădirii 

Centrului Municipal lntegrat pentru Situații de Urgență (CMISU) corespunzătoare Autorizației de 

desființare nr. 373/25.06.2013 și Autorizației de construire nr.374/25.06.2013; 

 În conformitate cu prevederile contractului nr. 1230/30.12.2011 încheiat cu Asocierea Teamnet 

Internațional S.A. - UTI GAUP S.A. - TOP RAM Project S.R.L care presupune livrarea unui Sistem de 

Management a Situațiilor de Urgență la nivelul Municipiului București (SMSUMB); 

 În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 273 din 14 iunie 1994, art. 7, paragraful 2, privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

 În temeiul art. 61, alin. (3) și art. 68 alin. (1), Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 - Se numește Comisia pentru efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor clădirii Centrului 

Municipal lntegrat pentru Situații de Urgență (CMISU) - corespunzătoare Autorizației de desființare nr. 

373/25.06.2013 și Autorizației de construire nr.374/25.06.2016, în componența prevăzută în anexa 

nr.1, care face parte integrantă din aceasță dispoziție. 

 

Art.2 - Dispoziția de Primar General nr.447/24.03.2016 își încetează aplicabilitatea. 

 

Art.3 - Direcția Generală Operațiuni, Direcția Sisteme Informatice, Direcția Apărare, Protecție Civilă, 

Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu, Direcția de lnvestiții, Direcția Financiar Contabilitate, Direcția 

de Mediu, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

  

Art.4 - Prezentul act normativ se va publica pe site-ul Primăriei Municipiului București www.pmb.ro 

precum și în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PRIMAR GENERAL, 

RĂZVAN – IOAN SAVA 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 ADRIAN IORDACHE 

 

  

http://www.pmb.ro/
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Anexa 1 

La Dispoziția nr. 739/2016 

 

 

Comisia pentru efectuarea Recepției Ia Terminarea Lucrărilor clădirii 

Centrului Municipal lntegrat pentru Situații de Urgență (CMISU) 

 

 

Dnul Șefanache Daniel, Expert -Președinte Direcția de Urbanism - PMB 

Dnul ing.Dumitrache Cornel -Membru lnspectoratul de Stat în Construcții 

Dnul ing. Cristian Iacob -Membru S.C.ROMAIR Consulting S.R.L 

Dnul  ing.Sorin Burchiu -Membru Facultatea de lnginerie a lnstalațiilor 

Dnul Bogdan Șoșoacă  -Membru Direcția lnvestiții - PMB 

Dnul Pencea Theo, Șef Serviciu -Membru Direcția Apărare, Protecție Civilă - PMB 

Dnul  Renaud Dragoș Șef Serviciu -Membru Direcția Patrimoniu -PMB 

Dnul Martac Alexandru, Referent -Membru Direcția Financiar Contabilitate - PMB   

Dnul Cristian Gadea, Inspector -Membru Direcția de Mediu - PMB 

Dnul  Mr.ing. Barbu Petrică -Membru Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

"Dealul Spirii" București llfov 

Dna Prof. arh.Cristina Gociman -Membru Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism "Ion Mincu" 

 

Specialiști invitați: 

 

Dnul ing. Bogdan Mircea Sandu S.C. ROMAIR Consulting S.R.L. 

Dna Nichitoi Carmen,Consilier Compartimentul 

Securitate și Sănătate în Muncă- PSI Situații  

de Urgență 

lnspecția de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 

și Instalațiilor de Ridicat 

Dnul lliescu Ștefan-Mircea Enel Distribuție Muntenia 

Dnul Damian Arsene, Șef FOL 1 B Exploatare 

Rețea 

Distrigaz Sud Rețele GDF SUEZ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr.:  435 din 24.03.2016 
 

 Având în vedere referatul nr. 393 din 23.03.2016 al Direcției Generale Operațiuni  Serviciul 

Managementul Calității; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/29.01.2016 privind modificarea și completarea Legii 

nr. 349/06.06.2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

PRIMARUL GENERAL 
 

DISPUNE: 
 

 Art.1: Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise și în spațiile închise de Ia locurile de 

muncă ale Primăriei Municipiului București; 

 Art.2:Spațiul public închis reprezintă orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării 

colective indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are acoperiș, plafon sau 

tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul 

temporar sau permanent; 

 Art.3:Spațiul închis de Ia locul de muncă reprezintă locul destinat să cuprindă posturi de lucru, 

situat în clădirile unității, inclusiv orice loc din aria unității Ia care angajatul are acces în cadrul 

desfășurării activității; 

 Art.4:Serviciul Suport Tehnico-Administrativ va marca spațiile cu indicatoare cu mesajul 

"Fumatul interzis" și cu simbolul internațional, respectiv țigareta barată cu  o linie transversală și 

numărul de telefon al celei mai apropiate unități de poliție locală sau structuri de poliție; 

 Art.5:Încălcarea prevederii se consideră abatere disciplinară și se sancționează conform 

prevederilor din Regulamentul de Organizare Internă al Primăriei Municipiului București;  

 Art.6:Serviciul Suport Tehnico-Administrativ, compartimentele funcționale și angajații din cadrul 

Primăriei Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

RĂZVAN – IOAN SAVA 
 

 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TOMA TUDOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.: 840 din 27.05.2016 
 

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

și Direcției Generale Dezvoltare lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

5685/1/26.05.2016/2462/26.05.2016; 

 Văzând Raportul Comisiei de concurs de proiecte de management Ia Teatrul ,,Masca“ nr. 

PMB - DMRU 5327/1/18.05.2016; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

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

Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

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

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

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

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

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

ulterioare; 
 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art.1  Se  aprobă  rezultatul final al concursului de proiecte de  management Ia Teatrul 

,,Masca" , fiind declarat câștigător Proiectul de management al doamnei Dana·- Anca Florea care a 

obținut nota 9,13. 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management declarat câștigător, prevăzut Ia art. 1, pentru o 

durată cuprinsă între 01.06.2016 și 31.12.2019, conform Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face 

parte integrantă din aceasta. 

 Art.3  Direcția  Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția 

Generală Dezvoltare lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism și doamna Dana-Anca Florea vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

RĂZVAN IOAN SAVA 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 Georgiana Zamfir 

 
 

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

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

Primar General 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.: 841 din 27.05.2016 
 

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

și Direcției Generale Dezvoltare Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism 

nr.5684/1/26.05.2016/2461/26.05.2016; 

 Văzând Raportul Comisiei de concurs de proiecte de management Ia Teatrul ,,Mic“ nr.  PMB-

DMRU 5326/1/18.05.2016 precum și Procesul verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor la 

concursul de proiecte de management la Teatrul ,,Mic“ nr. PMB – DMRU 5635/1/25.05.2016; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

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

Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

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

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

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

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

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

ulterioare; 
 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art.1  Se  aprobă  rezultatul final al concursului de proiecte de  management Ia Teatrul Mic , 

fiind declarat câștigător Proiectul de management al domnului  Gheorghe Colceag  care a obținut 

nota 8,68. 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management declarat câștigător, prevăzut Ia art. 1, pentru o 

durată cuprinsă între 01.06.2016 și 31.12.2019, conform Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face 

parte integrantă din aceasta. 

 Art.3  Direcția  Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția 

Generală Dezvoltare şi lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism și domnul  Gheorghe Colceag vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

RĂZVAN IOAN SAVA 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 Georgiana Zamfir 

 

 

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

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

Primar General  
D I S P O Z I Ţ I E 

 Nr.: 843 din 30.05.2016 
 

 

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

și Direcției Generale Dezvoltare şi lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 

5683/1/26.05.2016/2460/26.05.2016; 

 Văzând Raportul Comisiei de concurs de proiecte de management Ia Universitatea Populară 

,,Ioan I. Dalles“ nr. PMB-DMRU 5328/1/18.05.2016 și Procesul verbal al Comisiei a soluționare la 

concursul de proiecte de management la Universitatea Populară ,,Ioan I. Dalles“ nr. 5636/25.05.2016; 

 În aplicarea prevederilor art. 20 (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

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

Ordinul Ministrului Culturii nr.2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

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

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

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

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

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

ulterioare; 
 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 
 

 Art.1  Se  aprobă  rezultatul final al concursului de proiecte de  management Ia Universitatea 

Populară ,,Ioan I. Dalles“, fiind declarat câștigător Proiectul de management al domnului Fătu 

Gabriel-Dumitru care a obținut nota 8,44. 

 Art.2 Se aprobă Proiectul de management declarat câștigător, prevăzut Ia art. 1, pentru o 

durată cuprinsă între 01.06.2016 și 31.12.2019, conform Anexei* Ia prezenta dispoziție, care face 

parte integrantă din aceasta. 

 Art.3  Direcția  Administrație Publică, Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția 

Generală Dezvoltare şi lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism și domnul Fătu Gabriel-Dumitru vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 

PRIMAR GENERAL, 

RĂZVAN IOAN SAVA 

  

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 Georgiana Zamfir 

 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii „Dr. 

Victor Gomoiu” aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor  

Medicale București 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane întocmit în baza raportului Administrației 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 3279/09.05.2016, înregistrat Ia Direcția Managementul 

Resurselor Umane cu nr. 4955/09.05.2016; 

 Luând în considerare avizele Ministerului Sănătății nr. XI/A/72599, 3463/NB/1103/10.02.2015; 

nr.XI/A/78501, 79711/ACP/76/07.01.2016 și nr.XI/A/19849/ACP/2852/23.03.2016; 

În conformitate cu prevederile art.18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice 

către autoritățile publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) 

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

ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Copii „Dr.Victor Gomoiu”, 

conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prevederile art. 3 și anexa nr. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2011 își încetează 

aplicabilitatea, precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/2011 rămân neschimbate. 

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

București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Copii “Dr. 

Victor Gomoiu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 13.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 13.05.2016 

Nr. 105 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenței Adunării Generale a Acționarilor Ia S.C.REBU S.A. 

 

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

Municipiului București; 

Ținând cont de adresa S.C. REBU S.A. nr. 14.216/14.04.2016 înregistrată Ia Cabinet Secretar 

General cu nr. 1679/6/14.04.2016 și Ia Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1956/18.04.2016, 

privind decizia de retragere a domnului Badea Mihail din calitatea de reprezentant al C.G.M.B. în 

Adunarea Generală a Acționarilor Ia S.C. REBU S.A.; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă înlocuirea domnului Badea Mihail cu doamna Anca Gabriela, ca reprezentant 

aI Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor Ia S.C.REBU 

S.A. 

Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/29.06.2015 se modifică în mod corespunzător. 

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

București, persoana prevăzută la art. 1 și S.C. REBU S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 13.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria-Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 13.05.2016 

Nr. 106 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de  

Transport (RATB) prin transformare în societate comercială, elaborat de către Autoritatea 

 Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

 

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

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

Drumuri, Sistematizarea Circulației și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice 

(AMRSP); 

Văzând raportul Comisiei Transporturi și infrastructură  urbană și avizul Comisiei  juridice și de  

disciplină din cadrul Consiliului General al  Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Regulamentului (C.E.)  nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului  privind  

serviciile  publice  de  transport  feroviar și rutier de călători și abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 1191/69  și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1997  privind reorganizarea regiilor autonome, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 339/2009  privind înființarea Autorității Municipale de Reglementare a 

Serviciilor Publice (AMRSP) și aprobarea statutului, organigramei, numărului total de posturi, 

statului de funcții și a grilei de salarizare a membrilor consiliului executiv ale acestei instituții 

publice, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii C.G.M.B. nr. 112/30.08.2012 

privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP) în domeniu tuturor serviciilor comunitare de utilități publice din 

răspunderea Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legii   nr  92/2007 privind serviciul de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul Autorității Naționale  de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 

Comunală ( A.N.R.S.C.)  nr. 263/2007  pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea 

de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 

 - Hotărârii C.G.M.B. nr. 209/26.11.2015 privind împuternicirea Autorității Municipale de  

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP)  pentru elaborarea Studiului de Oportunitate 

privind reorganizarea   Regiei Autonome de Transport București (RATB); 

 În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 37 și art. 45 alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
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Art.1 Se aprobă Studiul de Oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome deTransport 

București  (RATB), prin  transformare în  societate comercială, elaborat de către Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, prezentat în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă demararea procedurii de reorganizare a Regiei Autonome de Transport  

București,  prin  transformare în societate  comercială, conform considerațiilor finale prezentate în  

Studiul de Oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București. 

Art.3 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de 

Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea de modificări în unele bugete și unele liste ale obiectivelor de 

 investiții, anexe Ia bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

Art. 1 Se aprobă modificările în bugetele și listele obiectivelor de investiții, anexe Ia  bugetul 

propriu al   Municipiului  București  pe  anul  2016,  conform anexelor 1*-6*, care parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul General al Municipiului București va include modificările din prezenta hotărâre în 

bugetul propriu al   Municipiului  București  pe  anul  2016 și anexele sale. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu  

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 108 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art. 2 alin. (22) și completarea Anexei nr. 23a Ia Hotărârea 

Consiliului General  al  Municipiului București nr. 305/2013 

 

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

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

al UIP Monumente; 

Văzând raportul  Comisiei  învățământ,  cultură,  culte,  sport  și   avizul Comisiei juridice și de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de prevederile Contractului de finanțare nr. 2674/08.02.2012 cod SMIS 15733; 

Potrivit prevederilor Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.l (1) Se majorează numărul total de posturi Ia Administrația Monumentelor și Patrimoniului 

Turistic de Ia 31 de posturi Ia 43 de posturi prin înființarea a 12 posturi de execuție în  cadrul 

Compartimentului Conservare și Monitorizare Monumente de For Public. 

(2) Se completează Anexa nr. 23a Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 – Statul de funcții al   

Administrației Monumentelor și  Patrimoniului Turistic  cu următoarele posturi: 

- inspector de specialitate (S), gradul profesional lA, clasa de salarizare 48, 3 posturi Anexa 

1/Cap.II/A/1b) din Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

-inspector de specialitate (S), gradul profesional l, clasa de salarizare 38, 1 post, Anexa 

I/Cap.II/A/1b) din Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- referent (M), treapta profesională IA clasa de salarizare 21, 3 posturi, Anexa I/Cap .II /A/1b) 

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

modificările și completările ulterioare. 

- administrator (M), treapta profesională I, clasa de salarizare 15, 1 post, Anexa I/Cap II/D/b) 

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

modificarile și completările ulterioare; 

- gestionar custode (M), treapta profesională lA, clasa de salarizare 39, 2 posturi, Anexa 

IV/Cap.lll/b)  din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- casier (M,G), clasa  de salarizare 13, 1 post,  Anexa 1/Cap.II/D/b) din Legea - cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- îngrijitor, clasa de salarizare 12, 1 post, Anexa I/Cap.ll /D/ b) din Legea  cadru nr. 284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.ll.  Statul de  funcții al  Administrației Monumentelor  și Patrimoniului Turistic, prevăzut în  

anexa 23a Ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, precum  și art. 2 

alin.  (22)  din  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/2013, se modifică și se 

completează conform Art.I. 

Art.lll. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

305/2013 rămân neschimbate. 

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

București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 109 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii  serviciului  public  

de salubrizare- activitatea  de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul  

Bucureşti 

 

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

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

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 şi art. (7) alin. (1) din Legea nr.101/2006 a serviciului  de salubritate 

a localităţilor, republicată; 

- art. 3, art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare  de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.102 din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare de 

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

localităţilor; 

- Hotărârii Guvernului nr. 690/1995 privind unele măsuri de igienizare a municipiului  Bucureşti 

şi a unor localităţi  din sectorul  agricol Ilfov; 

- Ordinului  nr.119/2014 al Ministerului Sănătăţii  pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică  privind mediul de viaţă al populaţiei; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 25/2015 privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr.176/23.07.2014 şi 

aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare-activităţile de  

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. e), alin (6) lit. a) pct. 3, pct. 14, art. 

45 alin. (2) şi art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E:  

 

Art.1 Se aprobă Caietul  de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare-

activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 110 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind  transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în 

administrarea Consiliului Local Sector 4 a spațiilor cu altă destinație din strada Sergent  

Nițu Vasile nr. 50-54, sector 4, necesare desfășurării activităților  specifice Direcției  

Generale de lmpozite Taxe Locale Sector 4 

 

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

raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Administrației Fondului Imobil; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare adresa Direcției Generale de lmpozite și Taxe Locale Sector 4 nr. 

332391/16.03.2016, înregistrată Ia Primăria Municipiului București – Cabinet Primar General cu nr. 

1916/21.03.2016  și Ia Administrația Fondului lmobiliar cu nr.10096/28.03.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București, 

prin Administrația Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local Sector 4, a spațiilor cu altă 

destinație situate în strada Sergent Nițu Vasile nr. 52-54, sector 4, în suprafață utilă totală de 127,80 

mp și respectiv 33,20 mp necesare desfășurării activităților specifice Direcției Generale de Impozite și 

Taxe Locale Sector 4. 

 Art. 2 Spațiile prevăzute la art. 1 se identifică conform schițelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.3 Predarea-primirea acestora se face pe bază de proces – verbal încheiat între  

Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4. 

 Art. 4 Spațiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se exclud din lista spațiilor care se pot 

vinde în temeiul Legii nr. 550/2002. 

Art. 5 Schimbarea destinației spațiilor duce la revocarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6 Costurile lucrărilor de reparații, igienizare și întreținerea spațiilor, precum și plata tuturor 

utilităților și a taxelor locale aferente, sunt în sarcina utilizatorului Direcția Generală de Impozite și 

Taxe Locale Sector 4. 

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

București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliul Local Sector 4 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Administraţiei  Spitalelor şi Serviciilor  Medicale  

Bucureşti de a încheia cu Ministerul Afacerilor Interne - Agenţia Naţională  

Antidrog contractul de comodat pentru  folosinţa spaţiului în suprafaţă de  

108,72 mp situat în clădirea C 37 din incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie 

 “ Prof. Dr.Alexandru  Obregia" 

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

de specialitate al Direcţiei  Patrimoniu; 

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

publice, Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General 

al  Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea Ministerului Afacerilor Interne – Agenţia Naţională Antidrog nr. 

463630/16.05.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti - Cabinet Primar General cu nr. 

3214/19.05.2016 şi la Direcţia Patrimoniu cu nr. 6462/19.05.2016; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti să încheie cu 

Ministerul Afacerilor Interne - Agenţia Naţională Antidrog contractul de comodat pentru folosinţa 

spaţiului în suprafaţă de 108,72 mp situat în clădirea C 37 din incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie 

“Prof. Dr. Alexandru  Obregia" din Şos. Berceni nr. 10, sector 4. 

Art. 2 Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal 

încheiat între Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale şi Ministerul Afacerilor Interne - Agenţia 

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

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

Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale şi Ministerul Afacerilor Interne - Agenţia 

Naţională Antidrog vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 112 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea raportului aferent anului 2015 privind stadiul realizării 

măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în  

Municipiul Bucureşti 

 

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

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

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 6, art. 70 lit.d; art. 71, art. 72 şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.54 şi art.83 alin. (1) din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

-  Art.2 din Hotărârea Guvernului României nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor 

de acţiune pe termen scurt; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul aferent anului 2015 elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului, 

conform anexei*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Raportul anual aprobat se va pune la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina 

proprie de internet a municipalităţii şi a autorităţilor publice locale ale municipiului Bucureşti. 

Art.3 Direcţia de Mediu, Direcţia Sisteme Informatice, precum şi Primăriile  sectoarelor 1-6, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Dinu Maria Mirela  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 113 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor  

sezoniere  în zonele protejate şi în perimetrul Centrului Istoric Bucureşti, 

 precum şi revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 74/2016 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană - Direcţia Urbanism; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a III-a -  zone protejate, ale Ordonanţei Guvernului nr. 77/2001  privind 

reabilitarea şi revitalizarea Centrului Istoric Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 140/2002, ale Ordinului 

Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 

actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002, ale Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia  mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările 

şi competările ulterioare, ale Legii nr.  50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995, privind calitatea în 

construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului  nr. 

21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Hotărârii General al Municipiului Bucureşti nr 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare şi 

igienizare ale Municipiului Bucureşti, ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale şi ale 

Hotărârii de Guvern nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2), art. 4, art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţillor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a teraselor în zonele protejate şi în 
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perimetrul Centrului Istoric Bucureşti, prevăzut în anexa 1. 

Art.2 Se aprobă modelul de cerere privind eliberarea avizului pentru amplasarea teraselor 

sezoniere din faţa unităţii proprii pentru perioada 15 martie - 15 noiembrie din Centrul Istoric/Zone 

Protejate, conform anexei 2. 

Art.3 Se aprobă modelul de aviz conform anexei 3. 

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

Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data adoptării. 

Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul General şi 

împuterniciţii acestuia.   

 Art. 7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 74/2016 se revocă. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul Municipiului Bucureşti cu privire la construirea primului  

centru de transplant multi - organ din sud - estul Europei în cadrul  

Spitalului Clinic "Sfânta Maria" 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi lnvestiţii, Direcţiei Buget şi Administraţiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti nr. 57/14.04.2016 prin care se 

solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea asocierii 

Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic "Sfânta Maria" şi Administraţia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 Municipiul Bucureşti îşi exprimă acordul în calitate de proprietar al terenului situat în Bd. 

Ion Mihalache nr. 37-39 sector 1, Bucureşti cu privire la construirea pe acesta a primului centru de 

transplant multi - organ din sud - estul Europei în cadrul Spitalului Clinic "Sfânta Maria". 

 Art. 2 Se împuterniceşte Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti ca în numele 

şi pentru Municipiul Bucureşti să negocieze clauzele Acordului de parteneriat care se va încheia între 

Municipiul Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti şi Spitalul Clinic "Sfânta Maria". 

 Art.3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti ca în numele şi pentru 

Municipiul Bucureşti să semneze Acordul de parteneriat ce face obiectul art. 2, precum şi toate 

înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Primarul General al Municipiului Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti precum şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti în 

 vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic "Sfânta  

Maria" şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi lnvestiţii, Direcţiei Buget şi Administraţiei 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti; 

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

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

Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti nr. 57/14.04.2016 prin care se 

solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea asocierii 

Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic "Sfânta Maria" şi Administraţia Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.q) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti în vederea asocierii Consiliului 

Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic "Sfânta Maria" şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti  pentru construirea primului centru de transplant multi – organ din sud-estul Europei în 

cadrul Spitalului Clinic " Sfânta Maria ". 

Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale 

Bucureşti precum şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 116 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului "Culture through Music -  Promotion of cultural  

cooperation  and exchanges through specific musical approaches" ("Cultură prin  

muzică -  Promovarea cooperării şi  schimburilor culturale prin abordari specifice  

muzicii") şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin Fondul pentru Relaţii  

Bilaterale  la Nivel Naţional, Apelul de proiecte II -  Măsura II -  Cooperare culturală  

diversitate culturală, patrimoniu şi schimb cultural 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei Management  Proiecte şi 

Finanţări Externe şi ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului  Bucureşti; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului; 

Având  în vedere Memorandumurile de înţelegere privind implementarea Mecanismului 

Financiar al Spaţiului Economic European  (SEE) 2009-2014 şi Mecanismul Financiar Norvegian  

2009-2014, încheiat între Statele Donatoare/Regatul Norvegiei şi Guvernul României; 

În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent programului finanţat prin Fondul pentru Relaţii 

Bilaterale la Nivel Naţional, Apelul II – Măsura II - Cooperare culturală, diversitate culturală, 

patrimoniu şi schimb cultural; 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru 

coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul 

financiar al  Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe  perioada de 

programare 2009-2014 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 4, alin. (7) lit. a) şi art. 45 

alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1 Se aprobă proiectul "Culture through Music - Promotion of cultural cooperation  and 

exchanges through specific musical approaches" ("Cultură prin muzică - Promovarea cooperării şi  

schimburilor culturale prin abordări specifice muzicii") şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţat prin 

Fondul pentru Relaţii Bilaterale  la Nivel Naţional, Apelul de proiecte II -  Măsura II -  Cooperare 

culturală diversitate culturală, patrimoniu şi schimb cultural. 

Art.2 (1) Se aprobă sursele de finanţare ale proiectului şi alocarea de la bugetul local al 

Municipiului Bucureşti a tuturor sumelor necesare finanţării proiectului, în condiţiile rambursării 

ulterioare a acestora din asistenţa financiară nerambursabilă. 

(2) Valoarea totală a proiectului este 137.582,99 lei (TVA inclus). 
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(3) Rata de finanţare a grantului este de 100% fonduri nerambursabile din cheltuielile eligibile 

ale proiectului. 

Art.3 Municipiul  Bucureşti prin ARCUB - Centrul  Cultural al Municipiului Bucureşti îşi  asumă 

susţinerea proiectului pe perioada de implementare a acestuia, în care Beneficiarul va realiza toate 

activităţile proiectului. 

Art.4 Se împuterniceşte Directorul ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, în 

calitate de reprezentant legal al instituţiei de a semna toate documentele necesare finanţării şi 

implementării  proiectului. 

Art.5 Primarul General al Municipiului Bucureşti, direcţiile din cadrul aparatului său de 

specialitate şi ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 117 

 



31 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri  

pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea  

Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București  

și administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului 

-teren situat între Secția 25 Poliție și Școala Gimnazială nr. 279 

 

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

de specialitate  al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de: 

- solicitarea Primăriei Sector 6 nr. 78/19.02.2015; 

- Hotărârile Consiliului  Local  Sector 6 nr. 120/28.08.2014 și nr.15/16.02.2015; 

- adresa Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

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

public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului 

București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unui imobil-teren situat între 

Secția 25 Poliție și Școala Gimnazială nr. 279. 

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

prezenta hotărâre. 

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

grija Secretarului General al Municipiului București. 

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

General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 118 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea de modificări în Bugetul și în Lista obiectivelor de investiții anexă Ia buget a 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pe anul 2016 pentru ambulatoriul 

Spitalului Dr. Victor Gomoiu 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1  Se aprobă suplimentarea bugetului Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București cu suma de 263 mii lei, pe următoarele articole bugetare: art. 20.05.30 Alte obiecte de 

inventar cu suma de 105 mii lei, art. 71.01.02 Mașini echipamente și mijloace de transport cu suma 

de 149 mii lei și art. 71.01.30 Alte active fixe cu suma de 9 mii lei. 

Art.2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții anexa Ia bugetul Administrației Spitalelor  și 

Serviciilor Medicale București pe anul 2016, conform anexei nr.1* Ia prezenta hotărâre. 

Art.3 Pentru păstrarea echilibrului bugetar se aprobă diminuarea cu suma de 263 mii lei Ia 

subcapitolul 67.02.03.03 articolul 71.01.01 în  bugetul Primăriei Municipiului București pe anul 2016 

aprobat prin Hotărârea  C.G.M.B. nr. 32/2016, cu modificările și completările ulterioare și diminuarea 

cu 263 mii lei în Lista obiectivelor de investiții anexă Ia bugetul Primăriei Municipiului București pe 

anul 2016  poziția "Achiziție imobil pentru Muzeul Literaturii Române din cadrul imobilelor monument 

istorice propuse  Ministerului Culturii în  vederea exercitării dreptului de preemțiune" atât de Ia  

credite bugetare cât și de Ia credite de angajament și vărsămintele din secțiunea de funcționare 

pentru secțiunea de dezvoltare cu influențele din prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Primarul General al Municipiului București va include modificările din prezenta hotărâre în 

bugetele și anexele la bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 119 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor modificări în bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București pe anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă  următoarele modificări în  bugetul Administrației Spitalelor Serviciilor  Medicale 

București  pe  anul  2016  aprobat  prin  Hotărârea  C.G.M.B. nr.32/2016, cu modificările  ulterioare, 

astfel: 

a. La articolul  20.12- consultanță și expertiză se aprobă suma de 300 mii lei; 

b. La alineatul 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, se diminuează prevederile aprobate 

cu 300 mii lei. 

Art.2  Primarul  General al  Municipiului București  va  include  modificările  din prezenta 

hotărâre, în bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor  Medicale București și anexele la bugetul 

propriu al Municipiului București pe anul 2016. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 120 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea includerii în Bugetul Municipiului București pe anul 2016 a sumei de 

37.007 mii lei de Ia bugetul de stat pentru echipamente medicale, aprobarea unor 

 modificări în structura Bugetului Municipiului București pe anul 2016 pentru asigurarea  

cofinanțării de 10 % de Ia bugetul local aferentă sumei de Ia bugetul de stat pentru 

 echipamente medicale și a subvenției de Ia bugetul local pentru Teatrul Stela Popescu, 

 precum și aprobarea bugetului Teatrului Stela Popescu pe anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcției  Generale Economice;  

Văzând  raportul  Comisiei Economice, Buget,  Finanțe, raportul  Comisiei Învățământ, Cultură, 

Culte, Sport și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

București; 

În  conformitate cu  Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare ; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1.Se aprobă includerea în bugetul Municipiului București pe anul 2016 Ia partea de  venituri 

sursa buget local Ia capitolul 42.02.16.01. și Ia sursa bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și 

subvenții de Ia bugetul local Ia capitolul 43.10.16.01 a sumei de 37.007 mii lei-  sume din bugetul de 

stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în 

urgență în sănătate. 

Art. 2 se aprobă următoarele modificări în Bugetul Primăriei Municipiului București – Anexa 

2.38 pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 cu modificările și completările 

ulterioare, astfel: se  diminueaza de  Ia  subcapitolul 51.02.01.03, articolul 20.30.30 suma de 7.102 

mii lei și se suplimentează subcapitolul 67.02.03.04 Ia articolul 51.01.01 cu suma de· 3.001 mii lei 

pentru subvenție de Ia bugetul local pentru cheltuieli curente Ia Teatrul Stela Popescu. 

 Art. 3 Se aprobă majorarea Bugetului Administrației Spitalelor Serviciilor  Medicale București cu 

suma de 41.108 din care 37.007 mii lei de la bugetul de stat și 4.101 cofinanțare de la bugetul local la 

articolul 51.02.28 transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul 

sănătății. 

Art.4 Se aprobă majorarea cu sumele de Ia bugetul de stat și cofinanțarea locală  pentru 

echipamente medicale a bugetelor următoarelor spitale : Spitalul Sfânta Maria, Spitalul  Universitar  

de  Stomatologie  Prof.  Dan  Theodorescu,   Spitalul  Clinic de Ortopedie Foișor, Spitalul Clinic Dr. 

I.Cantacuzino, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic Prof. Dr. Panait Sârbu și Spitalul Prof. Dr. 

Alexandru Obregia conform anexelor 1-7  Ia prezenta hotărâre. Se aprobă detalierea listelor de 

investiții a acestor spitale conform anexelor 1.1-7.1. 
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Art.5 Se aprobă Bugetul Teatrului Stela Popescu conform Anexei 8 Ia prezenta hotărâre. 

Art.6  Anexele 1*- 8* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 Primarul  General al  Municipiului  București  va  include  modificările din prezenta   

hotărâre în bugetele și anexele Ia bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr.32/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria- Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 121 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea,  

modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de  

Ortopedie Foișor" și restituirea sumelor primite de la M.D.R.A.P 

 

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

raportul de  specialitate al  Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Management Proiecte 

și Finanțări Externe și Unității de lmplementare a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor",  

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

București; 

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

Europene nr.3470/12.07.2007; 

Având în vedere contractul de finanțare nr. 3949/15.11.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale  și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - 

AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov - Organism lntermediar pentru POR 

și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru 

implementarea proiectului nr. 3949 intitulat "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului 

integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor" și actele adiționale Ia acesta; 

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 115/2010 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 149/2010 privind  

aprobarea documentației  tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico – economici aferenți 

proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de 

Ortopedie Foișor" , în vederea  obținerii  finanțării investiției prin POR 2007-2013 Axa prioritară 3 – 

Îmbunătățirea  infrastructurii sociale, Domeniul major de ·intervenție 3.1; 

Având în  vedere H.C.G.M.B. nr. 116/2010 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 150/2010 privind 

aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului 

Clinic de Ortopedie Foișor"  în valoare de 22.339.558,39 lei inclusiv TVA, în vederea cofinanțării prin 

·Programul Operațional Regional 2007 - 2013, precum și contribuția proprie a Municipiului București 

Ia finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiect; 

Având în vedere H.C.G.M.B nr. 271/22.12.2015 privind includerea în lista de investiții a 

municipiului București pentru anul 2016 a proiectului cod SMIS 31313 "Reabilitarea, modernizarea și 

echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor'' și aprobarea finanțării de Ia 

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

Având în vedere lnstrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de 

prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în  perioada  de implementare, în  

scopul îndepinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării 

funcționalității acestuia; 

Având în vedere prevederile art. 41, și ale art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006  privind  

finanțele publice  locale, cu  modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. f), și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă rezilierea contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea 

și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor'' cod SMIS 31313. 

Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al Municipiului București pentru 

restituirea sumei de 331.852,61 lei primite de Ia Ministerul Dezvoltării Regionale  și Administrației 

Publice în  cadrul contractului de finanțare  nerambursabilă  și  includerea  în bugetul  local  al  

Municipiului București pe anul 2016 Ia codurile de clasificație bugetară ce vor fi indicate de Ministerul   

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Art.3 Se împuternicește Primarul General, în  calitate de reprezentant legal al Municipiului 

București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare în 

vederea rezilierii contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

ambulatoriului integrat al  Spitalului Clinic  de Ortopedie Foișor'' și pentru restituirea  sumelor primite 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare 

nerambursabilă.   

Art.4 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului său de 

specialitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic de Ortopedie 

Foișor  vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Dinu Maria Mirela  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 122 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 56/27.03.2014 privind efectuarea operațiunilor de 

salubrizare și întreținere a unor poduri și pasaje pe raza Municipiului București 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei pentru salubritate și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului București; 

În baza art. 2, art. 3 și art. 8 lit. g) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 

și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit. a) pct. 13 și pct. 14, art. 45 alin.(2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se abrogă H.C.G.M.B. nr. 56/27.03.2014 privind efectuarea operațiunilor de salubrizare 

și întreținere a unor poduri și pasaje pe raza municipiului București.  

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

București, precum și Administrația Străzilor, vor  aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 123 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Criteriilor de selecție minime pentru selectarea operatorului de  

salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul  

București și Modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului public de  

salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul  

București 

 

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

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

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

București; 

În conformitate cu următoarele prevederi: 

- art. 5 alin. (1) și alin. (2), art. 6 și art. 7 alin.(1)  din Legea nr. 101/2006  a serviciului de 

salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

-     art.  3,  art. 8  din Legea  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-      art. 102 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităților; 

- H.G. nr. 690/1995 privind unele măsuri de igienizare a municipiului București și a unor localități din 

sectorul agricol llfov; 

- H.C.G.M.B.  nr. 25/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare a  serviciului  

public  de  salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul București; 

- Ordinul nr. 119/2014  al Ministerului Sănătății pentru  aprobarea  Normelor  de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației; 

În  temeiul  art. 36 alin.(2)  lit.b) și d), alin.(4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 3, pct. 14, art. 45 alin (2) 

și al art. 85 din din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă Criteriile de selecție minime pentru selectarea operatorului de salubrizare- 

activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul București, prevăzute în anexa 1,* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă  Modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - 

activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul București, prevăzut în anexa 2*,  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de avizare pentru consolidarea  

imobilului situat în București, str. Blănari nr. 9, sector 3 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei  economice, buget, finanțe și avizul 

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

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București 

nr. 8/17.02.2016; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind  măsuri  pentru 

reducerea riscului  seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare spentru consolidarea imobilului situat în Bucureşti, 

str. Blănari, nr. 9, sector 3, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Municipiului București, conform 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3 Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții și direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 125 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de avizare pentru consolidarea imobilului situat in 

București, Calea Victoriei nr. 31, sector 1 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei  economice, buget, finanțe și avizul 

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

Luând în  considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București 

nr. 11/24.02.2016; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind  măsuri  pentru 

reducerea riscului  seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 se aprobă documentația de avizare pentru consolidarea imobilului situat în București, 

Calea Victoriei nr. 31, sector 1, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Municipiului București, conform 

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3 Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții și direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 126 

 

 

 

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

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu - revizuit 2015 

 

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

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

pentru Protecția Mediului București; 

Luând în considerare raportul Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului și avizul Comisiei 

Juridice  și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În baza prevederilor art. 6, art. 70, art. 71 și art. 90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

195/22.12.2005  privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e), alin.(6) lit. a) pct.9, art. 45  alin. (2)  

și art.  85  din  Legea nr. 215/2001  privind  administrația publică  locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă Planul Local de Acțiune pentru Mediu - revizuit 2015, conform anexei* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Hotărârea  C.G.M.B. nr. 294/2005 se abrogă. 

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

București, și Consiliile Locale  ale sectoarelor 1-6  vor aduce Ia îndeplinire prevederile  prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 127 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea regulamentului privind elaborarea și avizarea planurilor de amenajare peisagistică a 

parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor şi a spaţiilor verzi aferente căilor de circulație sau cursurilor 

de apă existente pe teritoriul Municipiului București 

 

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

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

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de prevederile art. 3, art. 4 și art. 5 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 9/2016 privind 

amenajarea peisagistică a scuarurilor, aliniamentelor atradale plantate și a grădinilor/parcurilor 

publice de pe teritoriul Municipiului București; 

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

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2), art. 4 și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct.9, art. 45  alin. (2)  și art.  85  din  

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind elaborarea şi avizarea planurilor de amenajare 

peisagistică a parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor și a spațiilor verzi aferente căilor de circulație 

sau a cursurilor de apă existente pe teritoriul Municipiului Buucrești, prevăzut în anexa* care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017. 

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

București, Primăriile Sectoarelor 1-6 și Consiliile locale ale sectoarelor 1-6, Administrațiile Domeniului 

Public sectoarelor 1-6, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Direcția Generală de 

Poliție Locală și Control a Municipiului București, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea imobilului - teren situat în Bd. Dinicu Golescu nr.40, sector 1, 

 având destinația de parc, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri  și  

Agrement București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

 

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

de specialitate comun al Direcției de Mediu și   Direcției Patrimoniu; 

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu, Comisiei  de Ecologie și Protecția Mediului, și avizul 

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

Luând în  considerare prevederile art. 3 lit. a), art. 4 lit. a), art. 7 lit. a) și lit. c) art.8 alin. (1) din 

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu 

modificările și completările ulterioare, și art. 71 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind 

protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului – teren situat în Bd. Dinicu Golescu nr. 40, sector 1, 

București având destinația de parc, identificat conform planului de amplasament și delimitare al 

imobilului scara 1/2000, prezentat în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 1. 

Art. 2 Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Consiliul Local al Sectorului 1, în termen 

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

Art. 3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/2010 se modifică corespunzător. 

Art.4 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 

al acestuia, Consiliul Local al Sectorului 1 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor  

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 129 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/2015 privind înscrierea în domeniul public al 

Municipiului București a terenului în suprafață de 7,5 ha situat în București, Șos.Nordului nr.7- 

9, sector 1, ce face obiectul Deciziei nr. 559R din 12.05.2015 a Curții de Apel București - Secția a 

 IV-a Civilă 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de prevederile  Deciziei Civile nr. 559R/12.05.2015 a Curții de Apel București - 

Secția a IV-a Civilă; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.I Articolul 1 al Hotărârii  C.G.M.B. nr.136/2015 se modifică și va avea  următorul cuprins: 

Art.1 "Se ia act de Decizia  nr. 559R din 12.05.2015 a Curții de Apel București- Secția a IV-a Civilă și 

se înscrie în domeniul public al Municipului București, terenul în suprafață de 69.982 m.p. situat în 

București Șos. Nordului nr. 7-9 sector 1.” 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/2015 rămân neschimbate. 

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

București, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 130 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea demarării procesului de elaborare a "STRATEGIEI CULTURALE A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 2017-2027"şi  a ,,STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 MULTIANUALĂ A TURISMULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2017-2027" 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare lnvestiții- Direcția Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei Învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei Juridice și de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Cu  respectarea prevederilor  Regulamentului de  Organizare și  Funcționare al Primăriei 

Municipiului București  aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.  nr. 305/2013; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1 Se aprobă demararea procesuluide elaborare a "STRATEGIEI CULTURALE A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 2017-2027" şi a ,,STRATEGIEI DE DEZVOLTARE MULTIANUALĂ A 

TURISMULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2017-2027" prin grija Direcției Cultură, Sport, Turism. 

Art. 2 Direcția Cultură, Sport, Turism împreună cu instituțiile publice de cultură de interes local 

al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria- Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 131 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  cooperarea între Municipiul  Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă 

în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului  "Mari scriitori români-scriitori  

bucureşteni" sub auspiciile  Academiei Române 

 

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

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

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

publice, al Comisiei Învăţământ, Cultură, Culte, Sport şi avizul Comisiei Juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernulul nr.663/29.04.2004 privind recunoaşterea 

Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă ca fiind de utilitate publică; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. e), alin. 7, lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. f) 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 Acordul de cooperare între Municipiul Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru 

Ştiinţă şi Artă în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului "Mari scriitori români - scriitori 

bucureşteni" sub auspiciile Academiei Române, prevăzut  în Anexa* care face integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze, pentru şi  în 

numele  Municipiului Bucureşti, Acordul  de cooperare  prevăzut la art. 1 

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

Bucureşti şi instituţiile publice/serviciile publice de cultură de interes local vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 132 

 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Bucureşti şi Asociaţia Pro  

Societate Sf. Ciprian, în vederea organizării  "Festivalului istoric Bucureşti - 2017" 

 

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

de specialitate al Direcţiei Implementare Politici Publice; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei pentru relaţii 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul  prevederilor art.36 alin.(2) lit.e), alin.(7) lit.a) şi art. 45 alin. (2) lit. f) 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 participarea Municipiului Bucureşti în calitate de partener local la activităţile pe 

care Ie implică implementarea proiectului "Festivalului istoric Bucureşti - 2017". 

Art.2 Se aprobă Acordul de colaborare încheiat între Municipiul Bucureşti şi Asociaţia  Pro 

Societate Sf. Ciprian, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se împuteniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să semneze pentru şi în 

numele Municipiului Bucureşti, protocolul de parteneriat  prevăzut la art. 2. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 133 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Centrului de creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti,  

Teatrului Tineretului Metropolis, Teatrului de Animaţie ''Ţăndărică'', Teatrului  C.I. 

Nottara, Circ & Variete Globus, Centrului de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la  

Porţile Bucureştiului, Teatrului Excelsior, Administraţiei Monumentelor şi  

Patrimoniului Turistic, Teatrului Ion Creangă, Operei Comice pentru Copii şi  

Teatrului Mic, în calitate de membri fondatori la constituirea Asociaţiei "forumul  

pentru iniţiativă şi parteneriat al instituţiilor de cultură" 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea  Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti - 

CREART, Teatrului Tineretului Metropolis, Teatrului de Animaţie ''Ţăndărică'', Teatrului C.I. Nottara, 

Circ & Variete Globus, Centrului de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, 

Teatrului Excelsior, Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, Teatrului Ion Creangă, 

Operei Comice pentru Copii şi Teatrului Mic, în calitate de membri fondatori la constituirea Asociaţiei 

"forumul pentru iniţiativă şi parteneriat al instituţiilor de cultură" nr. 2369/20.05.2016; 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.e), alin.(7) Iit.a) şi art. 45 alin. (2) lit. f) 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 participarea Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, 

Teatrului Tineretului Metropolis, Teatrului de Animaţie ''Ţăndărică'', Teatrului  C.I. Nottara, Circ & 

Variete Globus, Centrului de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Teatrului 

Excelsior, Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, Teatrului Ion Creangă, Operei 

Comice pentru Copii şi Teatrului Mic, în calitate de membri fondatori la constituirea Asociaţiei 

"forumul pentru iniţiativă şi parteneriat al instituţiilor de cultură" 

 Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei prevăzute la art. 1 ce constituie anexa 1 * 

şi anexa 2* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei din bugetele aprobate ale fiecărei instituţii şi aI 

fiecărui serviciu prevăzute la art. 1 reprezentând  cotizaţia anuală a fiecărui membru şi 200 lei aportul 

acestora la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei. 

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

Bucureşti , instituţiile şi serviciile publice prevăzute la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind adoptarea Declaraţiei Primarilor şi Liderilor Locali privind Antisemitismul 

 

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

de specialitate al Direcţiei Afaceri Externe şi Protocol; 

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

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

Bucureşti; 

Ţinând seama de avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H  2-1/322/2016; 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 36 alin. (2) lit. e), (7) lit. c) şi art. 45 alin. (2) din 

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1 Se aprobă adoptarea Declaraţiei Primarilor şi Liderilor Locali privind Antisemitismul, 

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

 Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucureşti va semna pentru şi în numele Municipiului 

Bucureşti declaraţia prevăzută la art. 1. 

 Art. 3 Direcţia Afaceri Externe şi Protocol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 135 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenţei  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului  

Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Juridic; 

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

Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Ministerului Afacerilor Interne - Jandarmeria Română -  Direcţia 

Generală de Jandarmi a Municipiulul Bucureşti nr. 367.276/11.04.2016; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei  

Române, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 

privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se validează domnul locotenent - colonel Cucoş Sebastian, ca reprezentant al Direcţiei 

Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti, în locul domnului colonel Jâjâie Marinel. 

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

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

Bucureşti şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 136 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea majorării numărului total de posturi şi a Statului de funcţii  

ale Centrului de Protecţie a Plantelor Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, 

Luând act de solicitarea Centrului de Protecţie a Plantelor Bucureşti nr. 208/15.02.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013; 

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

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. I Se aprobă majorarea numărului total de posturi al Centrului de Protecţie a Plantelor 

Bucureşti, cu 11 posturi,  de la 35 de posturi la 46 de posturi, cu menţinerea numărului de 4 posturi 

de conducere. 

Art. II Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de Protecţie a Plantelor Bucureşti, corespunzător 

Art. I, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. III Art. 2 alin. (6) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică corespunzător Art. I şi 

Art. II din prezenta hotărâre. 

Art. IV Anexa 8.a din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 îşi încetează aplicabilitatea.  

Art.V Anexa 8.b. din  Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 rămâne neschimbată. 

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

Art.VII 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 137 

 

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

http://www.pmb.ro/


56 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Sector 6, prin Direcția  

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația  

,,Kinetic Therapy'' în vederea implementării în comun a proiectului ,,Kinetic  

Therapy'' 

 

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

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

Socială a Municipiului București; 

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

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

București; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

-  Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004  privind atribuțiile și Regulamentulcadru de organizare și 

funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului, republicată, cu  

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

q) și alin.(3)  din· Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se împuternicește  Consiliul Local Sector 6, să hotărască cu privire la cooperarea, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația ,,Kinetic Therapy'', 

în vederea implementării în comun a proiectului ,,Kinetic Therapy''. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului  6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria - Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 138 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea asocierii Consiliului Local Sector 3, prin Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, cu Asociaţia  "SOMARO 

 - Magazinul Social" în vederea deschiderii unui magazin social SOMARO 

 

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

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

Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaţii lnternaţionale, cooperate şi asociere cu alte autorităţi 

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

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu 

modificările şi cornpletările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

completările uIterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local Sector 3 să hotărască cu privire la cooperarea, prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, cu Asociaţia  "SOMARO - 

Magazinul Social" în vederea deschiderii unui magazin social SOMARO. 

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

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

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 139 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul 

municipiului Bucureşti de către autoturismele hibrid şi cele electrice înmatriculate în  

municipiul Bucureşti, precum şi aprobarea modelului vignetei de identificare 

 

Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier Cornel Poteraşu din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice - Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei; 

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

Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 85 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 (1) Autovehiculele hibrid şi cele electrice înmatriculate în municipiul Bucureşti pot utiliza 

gratuit parcările publice de utilitate generală de pe teritoriul municipiului Bucureşti. 

(2) Identificarea acestor vehicule se va face printr-o vignetă eliberată de Administraţia Străzilor, 

care va fi postată în interiorul maşinii, în partea din faţă, la loc vizibil, sau pe interiorul  parbrizului în 

colţul din dreapta sus. 

Art.2 Modelul vignetei de identificare este prevăzut în anexa* care face parte integrantă  din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Administraţia Străzilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 26.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria-Mirela Dinu Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 26.05.2016 

Nr. 140 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccăărriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee    

ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001166  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

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

întocmit  de  Direcţia  Management Economic; 

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

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

 În temeiul art. 19 şi 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 Conform Legii nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 

nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 În temeiul Ordonanţei de Urgenă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de 

instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi 

modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 271/2015; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. MBS1_STZ 20959/22.04.2016 transmisă de către Administrația Sector 1 a 

Finanțelor Publice și a ordinului ministrului Finanțelor Publice nr. 563/20.04.2016 prin care se 

stabilește obligativitatea începerii utilizǎrii sistemului național de raportare Forexebug începând cu 

18.05.2016; 
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 În temeiul art.45 alin.(2) lit. a) , art.81 alin.(2) lit.d)  şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2016 este în sumă 

de 1.549.347,94 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.038.317,38 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 511.030,56 mii lei. 

 

 Art. 2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în 

sumă de 1.398.853,19 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă de 1.143.928,03 mii lei, conform 

anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2), astfel: 

 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.011.687,08 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 132.240,95 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2016 sunt în sumă de 22.895,85 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3 și 

sunt repartizate pe secţiuni astfel: 

 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.768,55 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 127,30 mii lei. 

 

 Veniturile din împrumuturi externe pe anul 2016 sunt în sumă de 194.898,00 mii lei, 

conform anexei 1.5 şi sunt repartizate pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei; 

 

 Veniturile din împrumuturi interne pe anul 2016 sunt în sumă de 37.131,31 mii lei.  

Veniturile sunt repartizate pe sectiunea de dezvoltare, dupa cum urmeaza: 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei;  
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 Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 sunt în 

sumă de 1.549.347,94 mii lei si sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2016 este în sumă de 1.290.561,03 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

(1) 1.290.561,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.011.687,08 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 278.873,95 mii lei. 

 

 (2) 63.935,03 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 57.598,03 mii lei; 

 -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.337,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.1 (1.2.1.1.1) ;  

 

 (3) 33.108,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.526,05 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 581,95 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2 ; 1.2.1.2.3);  

  

 (4) 21.096,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 21.096,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1) ; 

  

 (5) 732,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care:                 

 -  Secţiunea de funcţionare este în valoare de 647,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 85,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

 

 (6) 25.890,00 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.111,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.779,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.5;  

  

 (7) 451.060,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

 -  Sectiunea de funcţionare este în sumă de 340.414,00 mii lei; 
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 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 110.646,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr.1.2.1.6  (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.1.1; 1.2.1.6.1.1.1; 1.2.1.6.1.1.2 ; 1.2.1.6.1.2; 1.2.1.6.1.2.1; 1.2.1.6.1.2.2; 

1.2.1.6.1.2.3; 1.2.1.6.1.3; 1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2); 

  

 (8)    64.243,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 34.553,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 29.690,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.7 (1.2.1.7.1) ; 

 

 (9) 124.330,00 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 98.549,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 25.781,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3) ;  

 

 (10)    150.200,00 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care:  

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 139.356,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 10.844,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2 ; 1.2.1.9.3 ; 1.2.1.9.4 ; 1.2.1.9.5) ;  

 

 (11)  159.571,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care: 

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 79.575,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă 79.996,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4) ; 

 

 (12)   160.776,00 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care:  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 153.281,00 mii lei; 

 -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 7.495,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.11 (1.2.1.11.1) ;  

 (13)   35.620,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 31.981,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.639,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2)  

 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare pe anul 2016, în valoare de 146.633,00 mii lei, se acoperă din 

excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după 
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achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2016 este în sumă de 26.757,60  mii lei, conform anexei nr. 1.4 şi este 

repartizat pe secţiuni astfel: 

 

(1) 26.757,60 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 26.630,30 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 127,30 mii lei, rectificându-se conform anexei 

nr. 1.4.1. 

 

 (2) 15.583,60 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.456,30 mii lei;  

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 127,30 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.1. 

 

 (3) 2.687,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă 2.687,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 

1.4.1.2. 

 

 (4) 8.487,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.487,00 mii lei; 

 - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.3. 

 

 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2016 în valoare totală de 

3.861,75 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de 

aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 

activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 

finanţare a acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 
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 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 3.255,75 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 68.10 Asigurări şi asistenţă socială - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor 

precedenţi în valoare de 407,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul 

curent; 

 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor Sector 1, 

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi în valoare 

de 199,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2016 este în sumă de 194.898,00 mii lei, 

conform anexei 1.5 şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1) 194.898,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei; 

 

(2) 194.898,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 

rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1. 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2016 este în sumă de 37.131,31 mii lei.  

Bugetul este repartizat pe secţiunea de dezvoltare după cum urmează:     

  

(1) 37.131,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care : 

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei, nerectificându-se; 

 

 (2)   37.131,31  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Art.4. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2016 în sumă de 510.890,53 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care: 

 -  278.733,95 mii lei – bugetul local; 

 - 127,30 mii lei –  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii; 

 -  194.898,00 mii lei  –  bugetul împrumuturilor externe;   

 -    37.131,28 mii lei – bugetul împrumuturilor interne. 
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 Art.5. (1) Primarul Sectorului 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 

1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia Management Economic, precum şi serviciile interesate ale 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

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

 

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

data de 16.05.2016. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

  Nr.:         75 

 Data:     16.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

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

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  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.73 din 25.04.2016 privind 

aprobarea Organigramei,  Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 

1   - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr.14905  din 22.04.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

 Tinând seama de prevederile avizului favorabil emis de către Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici nr. 23928/2016; 

 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;  
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările 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 Management Economic, 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 entităţilor 

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

 

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

de 31.05.2016. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:         76 

 Data:     31.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aallee  

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a 

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

prevederile Legii nr. 285/2010 – Lege  privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/28.01.2016 privind 

aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Văzând prevederile Dispoziţiei nr. 1685/12.04.2016 a Primarului Sectorului 1 privind restabilirea 

numărului maxim de posturi pe anul 2016, prin care a fost aprobată suplimentarea structurii 

organizatorice cu un post vacant pentru Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

fiind astfel stabilit un număr maxim de 175 de posturi pentru instituţie; 

 În conformitate cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din 

cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                    

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

conform Anexei  nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.  
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 Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 

1, conform Anexelor nr. 2.1 şi nr. 2.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1,  Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1  şi 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        77 

 Data:     31.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall  PPoolliiţţiieeii  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11 

 

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

întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;  

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Având în vedere pevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 

(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 Văzând prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi 

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

Locale a Sectorului 1;  

 Ţinând cont de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 1685/12.04.2016 privind stabilierea 

numărului maxim de posturi, pe anul 2016, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti prin care 

se stabileşte numărul maxim de posturi de 303 pentru Poliţia Locală  a Sectorului 1; 

 Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 25830, coroborat cu nr. 

24288/2016; 
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 În temeiul art.45 alin.(1), art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 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 31.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        78 

 Data:     31.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

ppeennttrruu  rreeppuubblliiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..113311//2233..0044..22000088  pprriivviinndd  

ccoonnssttaattaarreeaa  şşii  ssaannccţţiioonnaarreeaa  uunnoorr  ffaappttee  ccoonnttrraavveennţţiioonnaallee    ssăăvvâârrşşiittee  ddee  ccăăttrree  

ppeerrssooaanneellee  ffiizziiccee  şşii  jjuurriiddiiccee  llaa  rreeggiimmuull  pprrootteeccţţiieeii  aanniimmaalleelloorr  şşii  ppăăssăărriilloorr 

 

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

specialitate întocmit de Direcţia Poliţie Comunitară Sector 1 – Serviciul Poliţia Animalelor; 

 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 si completările ulterioare;  

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând: 

 Hotărârea nr.131/23.04.2008 privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale 

săvârşite de către  persoanele fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor; 

 Hotărârea nr.158/31.03.2009 privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.131/2008 privind constatarea şi sancţionarea  unor fapte contravenţionale săvârşite de 

către persoanele fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor; 

 Hotărârea nr.374/24.09.2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.131/2008 privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de 

către persoanele fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor; 

 Hotărârea nr.137/06.09.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.131/2008 privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de 

către persoanele fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor;  

 Hotărârea nr.147/30.09.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.131/23.04.2008  privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de către 

persoanele fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor, cu modificările și completările 

ulterioare;  
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 În temeiul art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Constituie contravenţii săvârşirea de către persoanele fizice şi juridice, următoarele 

fapte, dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate 

infracţiuni: 

 a) Neluarea măsurilor corespunzătoare de către deţinătorii de animale (câini, pisici, animale 

economice etc.) în vederea eliminării disconfortului  fizic sau psihic provocat colocatarilor sau 

vecinilor, prin numărul, agresivitatea sau zgomotele produse de animale sau prin lipsa de igienizare, 

concretizată prin  neîndepărtarea mizeriei sau a mirosurilor neplăcute, provenite de la animale.  

 b) Deţinerea în apartamente sau în curţi de animale de companie, fără documente care să 

ateste starea de sănătate a acestora. 

 c) Lăsarea fără supraveghere pe domeniul public a animalelor de companie şi a celor 

economice, deţinute în gospodăriile individuale. 

 d) Plimbarea sau deplasarea pe domeniul public fără lesă şi botniţă a câinilor care, datorită 

agresivităţii manifestate, pot pune în pericol integritatea fizică a cetăţenilor. 

 e) Adăpostirea pisicilor sau câinilor comunitari în spaţiile comune ale imobilelor de locuit, fără 

acordul scris al asociaţiilor de proprietari sau a celorlalţi colocatari. 

 f) Adăpostirea în sediile persoanelor juridice şi anexele acestora a câinilor comunitari, fără 

asigurarea de spaţii închise corespunzătoare, precum şi permiterea ieşirii acestora pe domeniul 

public. 

 g) Amenajarea de adăposturi pentru animalele economice în curţile individuale, fără 

respectarea unei distanţe de minimum  10 metri faţă de imobilele vecine şi de domeniul public. 

 h) Creşterea şi întreţinerea porumbeilor în blocuri de locuinţe fără acordul asociaţiei de 

proprietari şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare de igienă. 

 i) Hrănirea porumbeilor sau a altor păsări sălbatice în balcoane sau pe pervazul ferestrelor, 

dacă prin aceasta se afectează starea de curăţenie a imobilului sau a domeniului public. 

 j) Împiedicarea prin orice mijloace de către orice persoană a echipelor de intervenţie aflate pe 

domeniul public de a-şi îndeplini atribuţiunile de capturare a animalelor fără stăpân. 

 k) Neanunţarea, în termen de 5 zile, la Serviciul Poliţiei Animalelor din cadrul Poliţiei Locale a 

Sectorului 1, a schimbării locului de deţinere a câinelui comunitar adoptat. 

 

 Art. 2. Faptele prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează: 
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 Faptele săvârşite la art.1, lit. a), lit. b), lit d), lit. g) şi lit. k) se sancţionează cu amendă de la 300 

lei la 1000 lei; 

 b) Faptele săvârşite la art.1, lit. c), lit. f) şi lit e) se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 

2500 lei;  

 c) Faptele săvârşite la art.1, lit. h) şi lit. i) se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei;  

 d) Faptele săvârşite la art.1, lit. j) se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei.  

 

 Art. 3. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de 

către agenţii constatatorii din cadrul Poliţiei Locale Sector 1. 

 

 Art.4. (1) Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Agentul constatator stabileşte amenda în procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei.  

    (3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor 

prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 

procesul-verbal.  

  

 Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de 

publicitate.  

 Art.6.  (1) Primarul Sectorului 1 şi Poliţia Locala Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        79 

 Data:     31.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind acordarea  unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 

 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela    

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale 

 

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

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

Sector 1; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare şi 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 intervenţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând cererea doamnei Stănescu Manuela Isabela, înregistrată la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 22976/06.05.2016;  

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

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti a unui ajutor 

financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, 
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pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării 

sociale. 

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

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

din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 

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

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

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

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

completările ulterioare. 

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

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi doamna Stănescu Manuela Isabela şi vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.05.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        80 

 Data:     31.05.2016 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  pprriivviinndd  iinniițțiieerreeaa,,  oorrggaanniizzaarreeaa  

șșii  ddeerruullaarreeaa  pprrooggrraammeelloorr//pprrooiieecctteelloorr  îînn  ddoommeenniiiillee  ssoocciiaall--ccuullttuurraall  

șșii  rreeccrreeaattiivv  ppee  rraazzaa  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural de Tineret; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu al 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; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României  nr. 137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si 

completarile ulterioare 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct. “1-6”, pct. „9” şi pct. „19”, raportate 

la prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind inițierea, organizarea și derularea 

programelor/proiectelor în domeniile social-cultural și recreativ pe raza Sectorului 1 al Municipiului 

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

 

 Art.2. Prezenta hotărâre nu se aplică programelor/proiectelor derulate la propunerea unor 

persoane juridice, organizaţii neguvernamentale sau alţi parteneri sociali, în scopul realizării unor 
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obiective de interes public local, finanţate în baza Hotărârii Consiliului local al Sectorului 1 nr. 

124/28.07.2015.  

 

 Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Serviciul Centrul Cultural pentru Tineret, Direcţia Management 

Economic, Direcția Investiții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        81 

 Data:     31.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1                                                                                                   

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnoorr  PPllaannuurrii  UUrrbbaanniissttiiccee  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccţţiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreennuurrii    ssiittuuaattee  îînn  SSeeccttoorruull  11  

aall    MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  

 

 Având în vedere : 

 -Expunerea de motive a  Primarului sectorului 1; 

 -Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1; 

 -Raportul nr. 27/23.05.2016 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local 

al sectorului 1, avizele  nr. 4/2/26.04.2016, nr. 4/3/26.04.2016,  nr. 4/7/26.04.2016, nr. 

4/8/26.04.2016, nr. 4/9/26.04.2016, nr. 4/10/26.04.2016, 4/11/26.04.2016, nr. 5/4/12.05.2016, nr. 

4/15/26.04.2016, nr. 5/5/12.05.2016, 5/56/12.05.2016, 4/25/26.04.2016, nr.6/26/19.05.2016, nr. 

6/8/19.05.2016, nr. 6/4/19.05.2016 şi nr. 3/13/21.03.2016 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un 

obiectiv prioritar al administraţiei publice locale; 

 - Avizele Comisiei de circulaţie PMB si  Comisiei de Precoordonare Retele - PMB 

 Ţinând seama de prevederile:  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                   

 - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de 

autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 - Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea 

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

de amenajare a teritoriului şi de urbanism;  
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 - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului 

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

teritoriului: 

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

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

ulterioare 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL SECTORULUI  1       

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenurile 

situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Rapoartele de informare si consultare a 

publicului pentru documentatiile de urbanism prevazute in  Anexa nr.1, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre şi conţine  16 poziţii.   

  (2) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Şos. Chitilei nr.321. sector 1, Bucureşti. 

  (3) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Şos. Chitilei nr.381, sector 1, Bucureşti. 

  (4) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Str. Izbiceni nr.73, sector 1, Bucureşti. 

  (5) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Drumul Lăpuş nr.121, sector 1, Bucureşti. 

   (6) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Str.Ţintaşului nr.17-19, sector 1, Bucureşti. 

  (7) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Str. Coralilor nr.75-77, sector 1, Bucureşti. 

  (8) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat 

în Şos. Chitilei nr.97, sector 1, Bucureşti. 

 

 Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de 

construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice contrare. 
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 Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

data de 31.05.2016. 

  

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        82 

 Data:     31.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR  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 București, Raportul de 

specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 

precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1  ; 

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie 

socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

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

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 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; 

 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;  

 Văzând 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 şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea nr. 2/26.05.2016 a Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
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 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81 alin.(2), lit.e), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă 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. 

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umande 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 31.05.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        83 

 Data:     31.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR  1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 

”Execuție vitralii la Capela din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina” 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 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; 

 Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României  nr. 34/2006 

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

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Ținând seama de devizul general al obiectivului de investiții ”Execuție vitralii la Capela din 

cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Ministerului Culturii nr. 307/CA/2015 pentru realizarea 

de vitralii noi la Centrul de Plasament Sf. Ecaterina București, actual Complexul Social de Servicii Sf. 

Ecaterina, cu sediul în București,  sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Execuție vitralii la 

Capela din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplnire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.05.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        84 

 Data:     31.05.2016 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 11/2016 pentru aprobarea  

numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului 

şcolar 2015-2016 pentru elevii din învățământul preuniversitar de  

stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 11/2016 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului 

şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 29686/22.04.2016 întocmit de Directorul Executiv al  Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 29687/25.04.2016 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și 

Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu 

Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 9 alin. (7) coroborat cu art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011, privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 3470/2012; 

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

 - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://www.ps2.ro/
http://i720.ll/


91 

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/2016 pentru aprobarea numărului şi cuantumului 

burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 ART. I  Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 11/2016  pentru  aprobarea  numărului  şi cuantumului 

burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se înlocuieşte conform anexei 

ce conţine 1 filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 ART. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 11/2016 pentru  aprobarea  numărului  şi 

cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2015-2016 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București rămân aplicabile. 

 

 ART. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul Executiv al Direcției Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 ART. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 69 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

  

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

 

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului  

Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 

şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 34589/12.05.2016, întocmit de către Direcţia Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresele nr. 3138/18.02.2016 și nr. 5438/24.03.2016  prin care Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti a transmis numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2016 pentru 

subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al Municipiului București; 

 -  Avizul Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  nr. 

3750666/2016, privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare ale şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 -  Avizul favorabil  nr. 27096/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind funcţiile 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti şi Direcţiei Publice de 

Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 122/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuţii privind organigrama, statul de funcţii şi 

ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 54/30.06.2015 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 (1) Pe data prezentei, se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice 

de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, conform anexelor nr. 1 – 4, care conţin un număr de 

95 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 este de 384 de posturi, din care 2 posturi de demnitate publică, 45 posturi de 

conducere şi 337 posturi de execuţie. 

          (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2 este de 75 de posturi, din care 7 posturi de conducere şi 68 posturi 

de execuţie. 

                       

 Art. 2  (1)  Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul 

funcţionarilor publici. 

     (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau 

personal contractual, se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 

 Art.3  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 54/2015 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă 

Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.                 

             

 Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 70 

Bucureşti, 25.05.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii 

şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 34358/11.05.2016 şi Nota de fundamentare nr. 34359/11.05.2016, 

întocmite de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 35256/16.05.2016 întocmit de către Direcţia Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 34344/17.05.2016, întocmită de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Sentința Civilă nr. 500/2013, pronunțată de Tribunalul București – Secția a IX-a Contencios 

Administrativ și Fiscal, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 359 pronunțată în data de 20.01.2014 

de către Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal;  

 - Adresa nr. 59122/26.11.2015, transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice – Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 

 -  Avizul favorabil nr. 1846 conexat cu nr. 8930, 63457/2016 al Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici privind funcțiile publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2 București; 

 -  Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 2 nr. 4/26.04.2016; 

http://www.ps2.ro/
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 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 2 alin. (3), art. 107 și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul 

Funcționarilor Publici, republicată; 

 - Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  Art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 4 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; 

 -  Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2013 privind modificarea și completarea H.C.L. 

Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și al R.O.F.-lui D.G.A.S.P.C. Sector 2, astfel cum a fost 

modificată și completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 91/2013;           

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Pe data prezentei, se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2, 

conform anexelor nr. 1 – 3, care cuprind un număr de 147 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului este 2367, din care 93 funcţii de conducere şi 2274 funcţii de execuție. 

  (3) Numărul total al funcțiilor publice este 332, din care 45 funcţii publice de conducere şi 

287 funcţii publice de execuţie. 

  (4) Numărul total al funcțiilor contractuale este de 2035, din care 48 funcții de conducere 

și 1987 funcții de execuție. 
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 Art. 2  În termen de 90 de zile de la aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului  Sector 2, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Sector 2 va asigura încadrarea personalului pe funcţiile publice stabilite, conform  anexei 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3  (1) Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector nr. 128/2005 privind aprobarea 

Organigramei, statului de funcţii şi al ROF –lui D.G.A.S.P.C. Sector 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

  (2)  Primarul Sectorului 2 poate modifica şi transfera funcţiile din stat, fără majorarea 

numărului total de posturi aprobat prin organigramă şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul 

funcţionarilor publici. 

  (3) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, de funcţionar public sau personal 

contractual, se fac cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.                 

             

 Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.71 

Bucureşti, 25.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 

 



97 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea  

Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de  

grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi  

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

 Bucureşti” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 36157/18.05.2016 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Amendamentul formulat de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum 

a fost consemnat în procesul – verbal al ședinței; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piață și 

de exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea 

nivelurilor si taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 18/2016 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

                                

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere 

a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – 

Baruri şi alte activități de servire a băuturilor şi 932 – Alte activități recreative şi distractive, pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București” se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

  (2)  Anexa conține un număr de 9 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/25.04.2016 rămân 

aplicabile. 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi 

Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

  

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 72 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 3 obiective de investiţii  

din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului  

Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2008, H.C.L. Sector 2 nr. 59/2009 și  

H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici 

aferenţi pentru 3 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din 

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2008, H.C.L. Sector 2 

nr. 59/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 36183/18.05.2016 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul favorabil emis în şedinţa din data de 17.05.2016 a Consiliului tehnico – economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Avizul favorabil emis în şedinţa din data de 19.05.2016 a Consiliului tehnico – economic al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 -  art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2008 privind includerea unui număr de 170 de 

blocuri de locuințe - condominii din Sectorul 2 al Municipiului București în Programul de acțiuni pe 

anul 2008 pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe - condominii; 

http://www.ps2.ro/


100 

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 59/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective 

de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului 

București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea privind administraţia 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1.  (1) Indicatorii tehnico – economici pentru 3 obiective de investiţii din cadrul Programului 

de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  aprobaţi iniţial prin H.C.L. 

nr.108/2008, H.C.L. nr. 59/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 

2 ce conțin un număr de 5 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.108/2008, H.C.L. nr. 59/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 

108/2012 rămân aplicabile. 

 

 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.3.   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 73 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru  

obiectivul  de investiții ,,Amenajare Parc Național” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizului general pentru obiectivul  de investiții ,,Amenajare Parc Național”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 5988/11.05.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului  Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 -  Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul favorabil emis în ședința din data de 19.05.2016 a Consiliului tehnico – economic al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului 

Public Sector 2, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii 

şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând ,,Amenajare Parc Național”, potrivit anexei ce 

cuprinde un număr de 16 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Valoarea totală a lucrărilor de ,,Amenajare Parc Național” este de 2251 mii lei (cu 

TVA), echivalentul a 500 mii euro (cu TVA) din care, pentru construcţii – montaj (C+M) 1606 mii lei 

(cu TVA), echivalentul a 357 mii euro (cu TVA). 

 

 Art.2  Se aprobă realizarea proiectului ,,Amenajare Parc Național”, obiectiv de investiții de 

interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

               

 Art.3  (1) Lucrările de ,,Amenajare Parc Național” cuprinse în anexă vor fi atribuite spre 

execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi pe baza licitaţiilor publice. 

    (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza 

cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.            

   (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 

competenţa încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări. 

 

 Art.5  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6  (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.             

  (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 
 

Hotărârea nr. 74 

Bucureşti, 25.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.18/2016 privind aprobarea  

Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată şi  

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr.18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6303/18.05.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 37048/20.05.2016 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului Bucureşti al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanţa Guvernului  nr.  71/ 2002 privind organizarea şi  funcţionarea  serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului  2  al Municipiului Bucureşti nr. 324/13.07.1974 

privind înfiinţarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de 

Funcţii şi ROF–ul Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului  Local Sector 2 nr. 29/2010 privind  aprobarea Documentaţiei tehnico - 

economice pentru obiectivele de investiţii “Parc de agreement Tei – Plumbuita”, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 74/2012; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, Cofinanţarea şi susţinera 

proiectului “ Parc de agrement Tei – Plumbuita”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 

nr.75/2012; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 29/2016. 

http://www.ps2.ro/


104 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Articolele nr. 2 şi nr. 3 din Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2  nr.18/2016 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru 

Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 29/2016, se modifică şi completează având următorul conţinut: 

  “Art. 2. Administraţia Domeniului Public Sector 2 este finanţată integral din bugetul local 

al Sectorului 2, al Municipiului Bucuresti, are cont propriu la Trezorerie, ştampilă proprie, 

iar documentele emise sunt semnate de către directorul general al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2.  

  Art. 3. Sumele încasate, reprezentând tarife de utilizare a echipamentelor parcului de 

agrement, aprobate prin Hotarâre Consiliului Local al Sectorului 2, vor fi venituri ale 

bugetului local.” 

 

 Art. II Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.         

              

 Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi  Funcţionare pentru Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 29/2016, rămân 

aplicabile. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 75 

Bucureşti, 25.05.2016 

  

  

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Silvia nr. 102 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Silvia nr.102, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35514/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35510/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Silvia nr. 102, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 10 CA 1/10 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Silvia nr. 102, Sector 2  – imobil de locuit 

– P+1E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 76 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Cremenița  nr. 29 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Cremeniţa nr.29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35519/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35517/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din  Str. Cremenița nr. 29, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 11 CA 1/11 din 20.01.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Cremenița nr. 29, Sector 2  – imobil de 

locuințe și servicii – P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 77 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Bulevardul Basarabia nr. 35 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Bulevardul Basarabia nr.35, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35529/16.05.2016  prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35527/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Bd. Basarabia nr. 35, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 26 CA 3/1 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Bd. Basarabia nr. 35, Sector 2  – Refacere și 

modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare 

desfășurării activităților sportive și de agrement, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 4 (patru) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.78 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

  

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

 

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Lacul Ianca nr. 3-5 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Lacul Ianca nr. 3-5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35537/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35533/16.05.2016  întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Lacul Ianca nr. 3-5, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 27 CA 3/2 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Lacul Ianca nr. 3-5, Sector 2, București - 

Locuință – P+1E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.79 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

 

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Tăciunelui nr. 11 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Tăciunelui nr.11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

  - Raportul de specialitate nr. 35543/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35539/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Tăciunelui nr. 11, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 28 CA 3/4 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)   lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Tăciunelui nr. 11, Sector 2  – imobil de 

locuințe colective – S+P+2E+3Er+4Er., în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.80 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Teofil nr. 41 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Teofil nr.41, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35546/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35545/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Teofil nr. 41, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 29 CA 3/5 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Teofil nr. 41, Sector 2  – imobil de 

locuințe colective – S+P+2E+Em, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 81 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București   

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Matei Voievod  nr. 60, 62 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Matei Voievod nr. 60, 62, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35549 /16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35547/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Matei Voievod nr. 60, 62 Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 30 CA 3/6 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)   lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Matei Voievod nr. 60, 62, Sector 2  – 

imobil de locuințe colective cu regim de inălțime -   2S+P+4E+5Eretras, în conformitate cu 

anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef 

și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.82 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, LOT 1/A1/2 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, LOT 1/A1/2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35553/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35552/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Fabrica De Glucoză Nr. 6-8, Lot 1/A/1/2, Sector 2,  semnat 

de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 31 CA 3/7 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Fabrica De Glucoză Nr. 6-8, Lot 1/A/1/2 - 

imobil de locuințe/comerț/servicii – 2S+P+10E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 83 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

 

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Păsărani nr. 27B 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Păsărani nr.27B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35561/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35559/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Păsărani nr. 27B, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 33 CA 3/9 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Păsărani nr. 27B, Sector 2  – Consolidare, 

extindere locuință existentă, recompartimentări interioare și supraetajare  – P+1E, în 

conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul 

Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.84 

Bucureşti, 25.05.2016 

*Anexele pot  fi consultate pe site-ul www.pmb.ro 
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25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Cireșului nr. 12, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Cireşului nr.12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35564/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35563/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Cireșului nr. 12, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 34 CA 3/11/ 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Cireșului  nr. 12, Sector 2, București - 

Locuință – P+2E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.85 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea  Avrig nr. 7 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Avrig nr.7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35605/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35604/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Avrig nr. 7, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 

2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 75 CA 12/5 din 14.10.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2  lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Aleea Avrig nr. 7, Sector 2  – imobil de 

locuințe – D+P+3E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.86 

Bucureşti, 25.05.2016 

*Anexele pot  fi consultate pe site-ul www.pmb.ro 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Ritmului nr. 19, 19A, 23, 25, Str. Zidurilor nr. 22, 24, 26, 28, 

Sectorul 2  al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Ritmului nr. 19, 19A, 23, 25, Str. Zidurilor nr. 22, 24, 26, 28, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35569/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35566/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Ritmului nr. 19, 19A, 23, 25, Str. Zidurilor nr. 22, 24, 26, 28, 

Sector 2, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 42 CA 8/11 din 30.06.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Ritmului nr. 19, 19A, 23, 25, Str. Zidurilor 

nr. 22, 24, 26, 28, Sector 2  Consolidare, recompartimentare, extindere, supraetajare și 

transformare în restaurant S+P+2E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 
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Bucureşti, 25.05.2016 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Cumidava  nr. 14-20 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Cumidava nr. 14-20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35576/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35575/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din  Aleea Cumidava nr. 14-20, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 37 CA 3/17 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Aleea Cumidava nr. 14-20, Sector 2  – imobil 

de locuințe colective – S+P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.88 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

  

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Colentina nr. 89, bl. 88, sc. A, parter, ap. 2, 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Şos. Colentina nr. 89, bl. 88, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35582/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35578/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Colentina nr. 89, bl. 88, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2,  

semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 38 CA 3/18/ 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Colentina nr. 89, bl. 88, sc. A, parter, ap. 

2, Sectorul 2 - Acces direct din exterior şi schimbarea destinației  apartamentului în cabinet 

stomatologic, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.89 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016  cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

 

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Teleajen nr. 15-15A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Teleajen nr.15-15A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35586/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35583/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Teleajen nr. 15-15A, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 42 CA 4/4 din 26.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Teleajen nr. 15-15A, Sector 2  – Locuință 

– S+P+1E+terasă circulabilă, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației 

de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.90 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

 

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Fructelor nr. 2A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Fructelor nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35589/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35587/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Fructelor nr. 2A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 41 CA 8/10 din 30.06.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Fructelor nr. 2A, Sector 2  – extindere și 

supraetajare locuință – P+1E+Er/M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 91 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

 

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Ispravnicului nr. 18-20 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Ispravnicului nr. 18-20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35598/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35597/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Ispravnicului nr. 18-20, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 63 CA 10/17 din 28.08.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 

al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Ispravnicului nr. 18-20, Sector 2  – imobil 

de locuit – S+P+1E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.92 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Petricani nr. 50D 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Petricani nr.50D, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35601/16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35600/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din str. Petricani nr. 50D, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 79 CA 13/1 din 05.11.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Petricani nr. 50D, Sector 2  – Imobil de 

locuințe colective – S+P+2E+Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.93 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

www.pmb.ro
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Pâncota nr. 38A 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Pâncota nr. 38A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 35610 /16.05.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 35608/16.05.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Pâncota nr. 38A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 76 CA 12/6 din 14.10.2015, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4 din 13.01.2014 privind aprobarea „Regulamentului 

de organizare şi funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentațiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, modificată și completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 57/30.06.2015; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Pâncota nr. 38A, Sector 2  – Extinderea 

cu o scară exterioară și supraetajare locuință – P+2E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr. 94 

Bucureşti, 25.05.2016 

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

 

  

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București  

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 rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.05.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 36980/20.05.2016, întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 221/25.03.2016 privind constatarea suspendării 

de drept a mandatului de primar al sectorului 2 al municipiului București al domnului Neculai Onţanu; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/19.12.2015; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei  

energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările  şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare; 

 - Ordinul M.D.R.A.P. nr. 292/2016 din 8 martie 2016 pentru aprobarea Programului naţional 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016; 

 - Decizia nr.1671/01.04.2016 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice 

a Municipiului București privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate - pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular 

sau confesional acreditat; 

http://www.ps2.ro/
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 - Adresa nr. 31476/06.04.2016 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului 

București privind  repartizarea pe trimestre a sumelor alocate pentru finanțarea cheltuielilor 

învățământului particular sau confesional acreditat; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.33/2016 privind repartizarea pe 

sectoare a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2016 si estimările pe anii 2017-2019; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exercițiului bugetar; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 se rectifică şi se 

stabileşte la: 

- venituri  la suma de 1.037.996 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 729.721 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare     - 308.275 mii lei (din care 274.843 mii 

lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.344.621 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare   -  729.721 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  614.900 mii lei; 

-  deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in 

valoare de 306.625 mii lei. 

   

 Art.2 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2, 

rectificate la suma de 1.344.621 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea 

pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform 

anexelor nr.  2.1. - 2.43 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016, conform 

anexelor nr. 3; 3,1 - 3.11, astfel: 

- Total venituri  în sumă de 39.564 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare -     36.282 mii lei; 
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 venituri ale secţiunii dezvoltare -  3.282 mii lei (din care 40 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare). 

- Total cheltuieli la suma de 39.564 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  36.282 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  3.282 mii lei; 

 

 Art.4  Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 finanţat din fonduri 

bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 4 ; 5 ; 5.1- 5.201. 

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2.  

 

 Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

  (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BRANCU MIHAIL 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIŢĂ 

 

Hotărârea nr.95 

Bucureşti, 25.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3/PRIMĂRIA SECTOR 3 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 

  

SUMAR  

  

HOTĂRÂREA Nr.116/19.05.2016 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2015 ale Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

151 

HOTĂRÂREA Nr.117/19.05.2016 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 

al municipiului Bucureşti pe anul 2016.................................................................................................................................. 

 

152 

HOTĂRÂREA Nr.118/19.05.2016 privind alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti,  a sumei 

de 172.000 lei pentru plata personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6, pentru 

perioada 10 mai – 10 iunie 2016…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

153 

HOTĂRÂREA Nr.119/19.05.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului 

”Banca Locală de Alimente Sector 6”……………………………………………………………….. 

 

 

154 

HOTĂRÂREA Nr.120/19.05.2016 privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul 

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante 

pe perioada exploatării în regim de închiriere………………………………………………………………………………….. 

 

 

156 

HOTĂRÂREA Nr.121/19.05.2016 privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei 

Guvernului  României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 şi 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare…………………………………………………………………….. 

 

 

157 

HOTĂRÂREA Nr.122/19.05.2016 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia 

de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6 ………………………………………………………………………… 

 

158 

HOTĂRÂREA Nr.123/19.05.2016 privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru 

suprafeţele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ”Constantin Brâncuşi” şi a modelului de contract de 

închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri până în 35 de ani……………………………………. 

 

 

159 

HOTĂRÂREA Nr.124/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, 

Sector 6, pentru construire cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 130.202 m.p., proprietate publică a statului.  

 

161 

HOTĂRÂREA Nr.125/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

163 

HOTĂRÂREA Nr.126/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 141”, 

Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 15.799 m.p., proprietate privată 

persoane fizice....................................................................................................................................................................... 

 

 

165 

HOTĂRÂREA Nr.127/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 18”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată 

persoane fizice...................................................................................................................................................................... 

 

 

167 

HOTĂRÂREA Nr.128/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Călmăţuiului nr. 7-21”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.000 m.p., proprietate 

privată persoană fizică........................................................................................................................................................... 

 

 

169 

HOTĂRÂREA Nr.129/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Catlabuga nr. 6”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 245 m.p., proprietate privată persoană 

fizică…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

171 

HOTĂRÂREA Nr.130/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 35”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 341,59 m.p., proprietate privată 

persoane fizice........................................................................................................................................................................ 

 

 

173 

HOTĂRÂREA Nr.131/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 387 m.p., proprietate 

privată persoane fizice.......................................................................................................................................................... 

 

 

175 

HOTĂRÂREA Nr.132/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Drumul la Roşu nr. 53-59”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 5.050 m.p., proprietate privată 

persoane fizice....................................................................................................................................................................... 

 

 

177 

HOTĂRÂREA Nr.133/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de  211,15 m.p. (conform actelor de 

proprietate) – 215 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), proprietate privată persoane fizice.................................. 

 

 

179 

HOTĂRÂREA Nr.134/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 16A”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 97 m.p., proprietate privată persoane 
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fizice......................................................................................................................................................................................... 181 

HOTĂRÂREA Nr.135/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 132A”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 653 m.p., proprietate 

privată persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

183 

HOTĂRÂREA Nr.136/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 

318”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.869 m.p., 

proprietate privată persoană juridică……………………………………………………………………………………………… 

 

 

185 

HOTĂRÂREA Nr.137/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 

1”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 236 m.p., 

proprietate privată persoane fizice........................................................................................................................................ 

 

 

187 

HOTĂRÂREA Nr.138/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 111A”, Sector 6, 

pentru construire capelă mortuară şi anexe pe un teren în suprafaţă de 1.770 m.p., proprietate deţinută de Parohia “Buna 

Vestire Giuleşti”…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

189 

HOTĂRÂREA Nr.139/19.05.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 16B”, Sector 6,  

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 935 m.p., proprietate privată 

persoană fizică....................................................................................................................................................................... 

 

 

191 

Sentinţa civilă nr. 7136, definitivă prin decizia civilă nr. 645/10.02.2016  

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sentinţa civilă nr. 7136, definitivă prin decizia civilă nr. 645/10.02.2016 poate fi consultată pe site-ul 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 conturilor anuale de execuţie pe anul 2015 

ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 În temeiul  art. 57 din  Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul 2015, conform Anexelor nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului creditelor externe pe anul 2015, 

conform Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului creditelor interne pe pe anul 2015, 

conform Anexelor nr. 5 şi 6. 

 Art. 4. Se aprobă contul anual de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, 

conform Anexelor nr. 7 şi 8. 

 Art. 5. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015, conform Anexelor nr. 9 şi 10. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 116 

Data: 19.05.2016 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 şi Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

 Conform Deciziei nr. 1671/01.04.2016 s-au repartizat sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat şi a Deciziei nr. 

1268/22.02.2016 pentru finanţarea acordării stimulentului educaţional, sub forma de tichete sociale 

pentru grădiniţe; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2016 în sumă de 944.387 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 936.414 

mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 115.358 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 115.358 mii lei, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 294 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 

III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 117 

Data:19.05.2016 

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, 

a sumei de 172.000 lei pentru plata personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul  

Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 63 alin. (2) şi art. 81 alin. (2) lit. d) 

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

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, a sumei 

de 172.000 lei pentru plata personalui tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al 

Sectorului 6, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016. 

 Art. 2. Personalul tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6 a 

fost stabilit prin Dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr. 1644/08.04.2016, modificată prin Dispoziţia 

Primarului Sectorului 6 nr. 1725/04.05.2016. 

 Art. 3. Personalul tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6 va 

primi o indemnizaţie de 65 lei pentru fiecare zi de activitate. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Secretarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 118 

Data:19.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va încheia între 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu Asociația 

 Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun 

a proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;  

 Ţinând seama de:  

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 5 lit. a), f), h) şi m) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  

- Strategia Europa 2020 adoptată în cadrul Consiliului European din data de 17.06.2010 – obiectivul 

reducerea sărăciei; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 91/18.06.2015 privind aprobarea demarării procedurii de înființare a structurii 

”Banca Locală de Alimente Sector 6”; 

- H.C.G.M.B. nr. 37/29.02.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6 prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea 

implementării proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”; 

  În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. h) şi n) şi alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă Acordul de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a 

proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 să semneze Acordul de Parteneriat ce se va încheia între Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea 

realizării în comun a proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Buznicea Cristinel  

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 119  

Data:19.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul  

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul  

“Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, modificată şi completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

962/2001 modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, 

precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase 

vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa 

Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afişarea listei. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă 

şi Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 120 

Data:19.05.2016 

 

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

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare 

a Strategiei Guvernului  României de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 şi aprobarea  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Relaţii cu Cetăţenii şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În baza prevederilor H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;  

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81. alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se constituie Grupul de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, 

precum şi componenţa acestuia conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Grupului de Lucru Local Sector 

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

 Art. 3. Se aprobă Planul de măsuri pentru incluziunea cetăţenilor de etnie romă din sectorul 6 

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

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Compartimentul Relaţii cu Minorităţile Naţionale 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 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 121 

Data:19.05.2016 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele 

cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 

6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 40/1999, art. 26 alin. (1) si (2), art. 27, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 

chiriilor pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă; 

- O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu 

destinaţia de locuinţă; 

- Adresa Serviciului Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative nr. 13434/20133/30.03.2016; 

- Codul Civil; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modelul de contract de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe 

situate în strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B pentru o perioadă de 3 ani, conform Anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 122 

Data:19.05.2016 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


159 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru  

suprafeţele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ”Constantin Brâncuşi” 

şi a modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia 

de locuinţă pentru tineri până în 35 de ani 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 

6 şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

-     Codul Civil; 

-      Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

-    Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-   Hotărârea nr. 251/2016 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; 

-      Hotărârea Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată 

a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în proprietatea publică sau, 

după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consilului Local al 

Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă modelul de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu 

destinaţia de locuinţă pentru tineri din cartierul „Constantin Brâncuşi” conform Anexei nr. 1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă modelul de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă 

pentru tineri până în 35 de ani conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Administare a Fondului Locativ Sector 6 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 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 123 

Data: 19.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, 

pentru construire cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 130.202 m.p., 

proprietate publică a statului. 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

34695/2/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, 

pentru construire cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 130.202 m.p., proprietate publică a 

statului. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.  124 

Data: 19.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35377/14/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 125 

Data: 19.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 141”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 15.799 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Iuliu Maniu nr. 141”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12654/2/22 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 141”, Sector 6, 

pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 15.799 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 



166 

 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 126 

Data: 19.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 18”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Bârsăneşti nr. 18”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

8465/2/12 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 18”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 127  

Data: 19.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Călmăţuiului nr. 7-21”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în 

 suprafaţă de 14.000 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Valea Călmăţuiului nr. 7-21”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

11932/2/2 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;  

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Călmăţuiului nr. 7-21”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.000 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 128 

Data: 19.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Catlabuga nr. 6”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 245 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Catlabuga nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

33341/8/6 din 31.08.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Catlabuga nr. 6”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 245 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 129 

Data: 19.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 35”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 341,59 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Crişul Repede nr. 35”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10314/3/2 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 35”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 341,59 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 130 

Data: 19.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiune de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 387 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

15367/2/21 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 387 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 131 

Data: 19.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Drumul la Roşu nr. 53-59”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 

 5.050 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Drumul la Roşu nr. 53-59”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 513/1/3 

din 15.02.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Drumul la Roşu nr. 53-59”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 5.050 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 132 

Data: 19.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

211,15 m.p. (conform actelor de proprietate) – 215 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Elena Farago nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

7192/2/14 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 1”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 211,15 m.p. (conform 

actelor de proprietate) – 215 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), proprietate privată persoane 

fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 



180 

 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 133 

Data: 19.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 16A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 97 m.p., 

proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Elena Farago nr. 16A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

39280/4/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 16A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 97 m.p., proprietate privată 

persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 134 

Data: 19.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 132A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 653 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Prelungirea Ghencea nr. 132A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 3967/1/7 

din 15.02.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 132A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 653 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 135 

Data: 19.05.2016   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 318”, 

 Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 3.869 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu 

modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 318”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 6183/8/1 

din 15.02.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 318”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

3.869 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 136 

Data: 19.05.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 1”, 

 Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă existentă pe un teren 

în suprafaţă de 236 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6   nr. 

48047/14/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 1”, 

Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 

236 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 137 

Data: 19.05.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 111A”, Sector 6, 

pentru construire capelă mortuară şi anexe pe un teren în suprafaţă de 1.770 m.p., 

proprietate deţinută de Parohia “Buna Vestire Giuleşti” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Calea Giuleşti nr. 111A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 3969/6/1 

din 15.02.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 111A”, Sector 6, pentru 

construire capelă mortuară şi anexe pe un teren în suprafaţă de 1.770 m.p., proprietate deţinută de 

Parohia “Buna Vestire Giuleşti”. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 138 

Data: 19.05.2016   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 16B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 935 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Leaota nr. 16B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

17083/3/1 din 25.04.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 16B”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 935 m.p., proprietate 

privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Cristinel Buznicea 

 

Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 139 

Data: 19.05.2016 
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