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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 391 din 18.03.2016 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia 

Cultură, Sport, Turism nr.1122/04.03.2016;. 

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

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

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

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

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

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

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată, modificată şi completată prin 

Legea nr. 185/2014; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 

 

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

Municipiului Bucureşti Teatrul "Masca", în vederea organizării şi desfăşurării concursului de proiecte 

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

 Art. 2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro - secţiunea Acte Normative) şi 

a Teatrului " Masca", (www.masca.ro), precum şi prin afişare la sediile instituţiilor. 

 Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, 

Sport, Turism, Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Teatrul" Masca" vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

IOAN RĂZVAN SAVA 

 

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

http://www.pmb.ro/
http://www.masca.ro/
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 DIRECȚIA CULTURĂ, 

 SPORT,TURISM 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

  

 TRAIAN CONSTANTIN PETRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

 

DIRECȚIA JURIDIC 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

A D R I A N  I O R D A C H E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


5 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. :392 din 18.03.2016 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia 

Cultură, Sport, Turism nr.1124/04.03.2016;. 

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

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

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

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

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

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

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată, modificată şi completată prin 

Legea nr. 185/2014; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

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

Municipiului Bucureşti Universitatea Populară "Ioan I. Dalles", în vederea organizării şi desfăşurării 

concursului de proiecte de management, Caiet prevăzut în anexa* care face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 

 Art. 2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro - secţiunea Acte Normative) şi 

a Universității Populare "Ioan I. Dalles", (www.masca.ro), precum şi prin afişare la sediile 

instituţiilor. 

 Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, 

Sport, Turism, Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Universitatea Populară "Ioan I. 

Dalles", vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

IOAN RĂZVAN SAVA 

 

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

http://www.pmb.ro/
http://www.masca.ro/
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 DIRECȚIA CULTURĂ, 

 SPORT,TURISM 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

  

 TRAIAN CONSTANTIN PETRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

 

DIRECȚIA JURIDIC 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

A D R I A N  I O R D A C H E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 393 din 18.03.2016 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia 

Cultură, Sport, Turism nr.1123/04.03.2016;. 

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

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

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

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

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

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

 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 68/26.07.2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată, modificată şi completată prin 

Legea nr. 185/2014; 

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

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

ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL 

DISPUNE: 

 

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

Municipiului Bucureşti Teatrul Mic, în vederea organizării şi desfăşurării concursului de proiecte de 

management, Caiet prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art. 2 Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus la cunoştinţă publică prin afişarea 

pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro - secţiunea Acte Normative) şi 

a Teatrului Mic, (www.teatrulmic.ro), precum şi prin afişare la sediile instituţiilor. 

 Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, 

Sport, Turism, Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Teatrul" Mic" vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 

 

PRIMAR GENERAL, 

IOAN RĂZVAN SAVA 

 

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

  

http://www.pmb.ro/
http://www.teatrulmic.ro/
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 DIRECȚIA CULTURĂ, 

 SPORT,TURISM 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

  

 TRAIAN CONSTANTIN PETRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT 

 

DIRECȚIA JURIDIC 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

A D R I A N  I O R D A C H E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

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

Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 408 din 23.03.2016 
 

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

și Direcției Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Cultură, Sport, Turism nr. 

2267/1/09.03.2016/1298/15.03.2016; 

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

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

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

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

desfăşurare 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) şi c) şi art. 68 alin. (1) din 

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

PRIMARUL GENERAL  

DISPUNE: 
 

 Art. 1
 
Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

instituţiilor publice de cultură de interes local al municipiului Bucureşti, asigurat în baza 

contractului de management încheiat, conform Anexei* la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă 

din aceasta. 

 Art.2 Prezenta dispoziţie are caracter normativ şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Bucureşti - www.pmb.ro, secţiunea Acte Normative. 

 Art.3 Dispoziţia Primarului General nr.229/23.02.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 4 Direcția Administraţie Publică, Direcţia Managementul Resurselor Umane, Direcţia Cultură, 

Sport, Turism, Direcţia Juridic şi Direcţia Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 
 

PRIMAR GENERAL, 

IOAN-RĂZVAN SAVA 

 

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

 

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

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

Cabinet Primar General 
 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 447 din 24.03.2016 

privind numirea comisiei pentru efectuarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor clădirii 

Centrului Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă (CMISU) 
 

 Având în vedere referatul Direcției Sisteme Informatice nr. 2029/26.06.2015, privind numirea 

comisiei pentru efectuarea Recepției Ia Terminarea Lucrărilor Clădirii Centrului Municipal lntegrat 

pentru Situații de Urgență (CMISU); 

 În conformitate cu prevederile contractului nr. 1230/30.12.2011 care presupune livrarea unui 

Sistem de Management a Situațiilor de Urgență Ia 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) 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 Ia Terminarea Lucrărilor clădirii Centrului 

Municipal lntegrat pentru Situații de Urgență (CMISU), în componența prevăzută în anexa nr.1 care face 

parte integrantă din această dispoziție. 

 

Art. 2 - Direcția Generală Operațiuni, Direcția Sisteme lnformatice, 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.3 - 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 

IOAN-RĂZVAN SAVA 

 

 Secretar General  

al Municipiului Bucureşti 

 TUDOR TOMA 

 

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

La Dispoziția nr. 447/24.03.2016 

 

Comisia pentru efectuarea Recepției Ia Terminarea Lucrărilor clădirii 

Centrului Municipal lntegrat pentru Situații de Urgență (CMISU) 

 

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

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

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

Dnul ing. Sorin Burchiu - Membru Facultatea de Construcții Civile 

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 

Dna Carmen Torbă, Șef Serviciu Control Disciplină 

în Construcții                                              - Membru 

Direcția Generală de Poliție Locală și 

Control – Direcția Control 

 

Specialiști invitați: 

 

Dnul Mr. ing. Barbu Petrică Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul 

Spirii" București - Ilfov  

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 Iliescu Ștefan-Mircea Enel Distribuție Muntenia 

Dnul Damian Arsene, Șef FOL 1 B Exploatare 

Rețea 

Distrigaz Sud Rețele GDF SUEZ 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului creditelor interne al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă reducerea bugetului creditelor interne al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 la 

venituri şi cheltuieli la capitolul 81.07, subcapitolul 81.07.06 articolul 40.03 şi la articolul 41.07.02.05 

cu suma de 32.062.362,30 lei sumă disponibilă din împrumutul de trezorerie de 248 milioane lei care 

nu mai poate fi utilizată conform scrisorii Ministerului Finanţelor Publice nr. 537952/02.03.2016 cu 

număr CRM 140427/10.03.2016 şi se aprobă utilizarea sumei de 102.837.137,08 lei din împrumutul 

de trezorerie aflată în excedentul bugetului la 31.12.2015 pentru plata decontului pentru energia 

termică pe luna decembrie 2015. 

Art. 2 Se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr. 21/29.02.2016 privind utilizarea integrală a 

împrumutului de 248.000.000 lei acordat administraţiei publice locale a Municipiului Bucureşti de 

Ministerul Finanţelor Publice pentru finanţarea cheltuielilor curente în vederea asigurării/furnizării 

energiei termice în sezonul rece 2015-2016. 

Art.3 Primarul General va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul şi anexele la 

bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2016. 

 

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

Bucuteşti din data de 25.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Tudor Toma 

 

Bucureşti, 25.03.2016 

Nr. 51 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea plăţii la ANAF a sumei din TVA aferentă gratuităţii la transportul în comun pentru a 

beneficia de prevederile Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor 

facilităţi fiscale 
 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Infrastructură Servicii Publice şi 

Referatul de necesitate al R.A.T.B.; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea O.U.G. 44/2015 privind 

acordarea unor facilităţi fiscale; 

În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit. a) şi art. 45 (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale, 

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă plata de către R.A.T.B. la ANAF a sumei de 126.194.331 lei, beneficiind astfel de 

facilităţile Legii nr. 4/2016 de aprobare a O.U.G. nr. 44/2015, în contul TVA datorată pentru gratuităţi, 

stabilită suplimentar de ANAF prin Deciziile de impunere nr. F-MC 688/16.10.2013 şi nr. F- MC 

848/16.01.2014 şi confirmate prin Sentinţa Civilă a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în valoare totală de 237.012.571 lei.  

Art.2 R.A.T.B. va face plata în termenii şi condiţiile stabilite de O.U.G. nr. 44/2015 astfel: 

86.995.331 lei până la 31 martie 2016 şi diferenţa de 39.199.000 lei în intervalul 1 aprilie- 30 iunie 2016, 

dar nu mai târziu de această dată. 

Art.3 R.A.T.B. va cuprinde suma de 126.194,33 lei în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 

2016 în partea de cheltuieli. În partea a doua a anului, activitatea de transport public va fi reanalizată şi 

susţinută financiar la parametrii normali în urma unei rectificări bugetare în conformitate cu normele și 

procedurile U.E. 

Art. 4 Primarul General al Municipiului Bucureşti prin aparatul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

Bucureşti din data de 25.03.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela DINU Tudor TOMA 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 
 

București, 25.03.2016 

Nr. 52 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Secretar General 

 

 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

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

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 52/25.03.2016 privind aprobarea plăţii la ANAF a sumei din TVA aferentă 

gratuităţii la transportul în comun pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea 

OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, pentru următoarele motive: 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică, rezultă că se aprobă 

plata unor sume deja existente în bugetul RATB anterior aprobat. 

De asemenea, din cuprinsul documentaţiei existente la dosarul hotărârii nu reiese că aceste 

sume se pot transfera dintr-un trimestru în altul şi temeiul legal pentru această operaţiune. 

Hotărârea nu respectă prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, nefiind concisă, clară şi precisă, 

prezentând neclarităţi privind destinația sumelor prevăzute. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti, 

Tudor TOMA 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind vacantarea unui post de viceprimar al Municipiului Bucureşti, ca  

urmare a demisiei domnului Darabont Alexandru – Dan 

 

Ţinând cont de demisia domnului Darabont Alexandru - Dan, din funcţia de viceprimar al 

Municipiului Bucureşti, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 1035/6/14.03.2016 şi la 

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică sub nr. 1288/15.03.2016; 

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

comun de specialitate al Direcţiei Juridic şi Direcţiei Asistenţă Tehnică şi Juridică; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 

Articol unic: Începând cu data de 31.03.2016 se declară vacant postul de viceprimar al 

Municipiului Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Darabont Alexandru – Dan din funcţia de 

viceprimar al Municipiului Bucureşti. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 53 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului  

General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane, precum și avizul Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr. 18692/2016; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 (1) Se transformă Serviciul Managementul Calității în Direcția Auditul și Managementul 

Calității și funcțiile publice de expert din cadrul acesteia se transformă în funcții publice de auditor. 

 (2) Direcția Auditul și Managementul Calității este o structură distinctă în cadrul Direcției 

Generale Operațiuni din aparatul de specialitate al Primarului General și are un număr de 20 posturi. 

 (3) Salariaţii din cadrul Serviciului Managementul Calității se reîncadrează în noua structură pe 

funcțiile astfel transformate. 

 (4) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Auditul și 

Managementul Calității sunt cele din anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  

 Art. 2 (1) Se transformă Serviciul Suport Tehnico - Administrativ în Direcția Suport Tehnico -

Administrativ, ca structură distinctă în cadrul Direcției Generale Economice, cu un număr de 77 posturi 

având în subordine Serviciul Tehnico - Administrativ și Serviciul Parc Auto și Poștă. 

 (2) Salariații din cadrul Serviciului Suport Tehnico - Administrativ se reîncadrează în Direcţia 

Suport Tehnico - Administrativ. 

 (3) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Suport Tehnico - 

Administrativ sunt cele din anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3 (1) Serviciul Contracte din cadrul Direcţiei Generale Achiziţii - Direcţia Contracte îşi 

modifică atribuţiile şi se va numi Serviciul Concesionări. 

 (2) Salariaţii din cadrul Serviciului Contracte se reîncadrează la Serviciul Concesionări. 

 (3) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Serviciului Concesionări 

sunt cele din anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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Art.4 (1) Se înfiinţează Serviciul Peisagistică Urbană ca structură distinctă în cadrul Direcţiei de 

Mediu - Direcţia Generală Dezvoltare Urbană din aparatul de specialitate al Primarului general, având 

un număr de 8 posturi. 

(2) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Serviciului Peisagistică 

Urbană sunt cele din anexa nr.1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.5 (1) Se reorganizează Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, cu reîncadrarea personalului 

acesteia. 

(2) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Asistenţă Tehnică 

şi Juridică sunt cele din anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.6 (1) Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie se mută din cadrul Direcţiei Generale 

Dezvoltare Urbană în cadrul Direcţiei Patrimoniu. 

(2) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Serviciului Spaţiu Locativ şi 

cu Altă Destinaţie sunt cele din anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.7 (1) Se desfiinţează Serviciul Evidenţă Fond Imobiliar de Stat din cadrul Direcţiei 

Patrimoniu. 

(2) Atribuţiile Serviciului Evidenţă Fond Imobiliar de Stat vor fi preluate de către Administrația 

Fondului Imobiliar, iar salariaţilor acestuia li se vor aplica prevederile legale existente. 

Art.8 (1) Se înfiinţează Corpul de Control al Primarului general al municipiului București la nivel 

de direcţie; ca structură distinctă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului general,  în 

subordinea directă a Primarului general al municipiului București. 

(2) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Corpului de control al 

Primarului general al municipiului Bucureşti sunt cele din anexa nr.1, respectiv nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

Art.9 (1) Se aprobă numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului general, de 

1093 posturi, precum şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului general conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Se abrogă anexa nr. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului specialitate al Primarului general - 

anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. 305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

completează cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

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

Art. 10 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 

Art.11 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabileşte un termen de 30 de zile, în 

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

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.12 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotări. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 majorarea numărului total de posturi la unele instituţii  

publice de interes local al municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi 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 Ş T E: 

 

Art.1 (1) Se majorează numărul total de posturi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti de la 816 de posturi la 817 de posturi prin înfiinţarea unui post de director 

general adjunct S, gradul lI, în subordinea directorului general. 

(2) Se modifică şi completează anexa nr. 37a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 305/2013 - Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, cu următoarea poziţie:  

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

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

şi completările ulterioare". 

(3) Se modifică şi se completează Capitolul II - Structura Organizatorică a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti din anexa nr. 37b la Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 305/2013 - Regulamentul de organizare şi funcţionare, prin introducerea 

punctului „1.1 Director General Adjunct". 

(4) Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, prevăzute în anexele 37a şi 37b la Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013, precum şi art. 3, cu excepţia punctelor 3.1 şi 3.2, din 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013 se modifică în consecinţă 

conform art. 1 alin. (1) - (3). 

Art.2 (1) Se majorează numărul total de posturi al Administraţiei Străzilor Bucureşti de la 452 de 

posturi la 453 de posturi (din care 35 de posturi conducere) prin înfiinţarea unui post de director 

general adjunct 6 (S), gradul II, în subordinea directorului general. 
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(2) Se modifică şi se completează anexa nr. 3a la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 305/2013 - Statul de funcţii al Administraţiei Străzilor Bucureşti cu următoarea poziţie: 

„Director general adjunct 6 (S), gradul II, clasa de salarizare 78, 1 post, Anexa l/Cap. ll/A/1a, din 

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

modificările şi completările ulterioare". 

(3) Se modifică şi se completează anexa nr. 3b la Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

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

Bucureşti, prin adăugarea directorului general adjunct 6 în subordinea directorului general. 

(4) Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Străzilor 

Bucureşti, prevăzute în anexele 3a şi 3b la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

305/2013, precum şi art. 2 alin. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

305/2013, se modifică în consecință conform art. 2 alin. (1) - (3). 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Administrația Străzilor 

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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 punerea în aplicare a Deciziei civile nr. 473/29.01.2016  

a Curţii de Apel Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În aplicarea prevederilor Deciziei civile nr. 473/29.01.2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a 

VII-a Pentru Cauze Privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. 6106/3/2014, 

înregistrată la Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane cu nr. 1932/02.03.2016;  

Ţinând cont de prevederile: 

- Art. 2 alin. (2) şi alin. (2.1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013; 

- 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 majorează numărul total de posturi al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 

de la 379 de posturi la 380 de posturi (din care 24 posturi de conducere) prin înfiinţarea unui post de 

şef serviciu (S), gradul II, ca urmare a punerii în aplicare a Deciziei Civile nr. 473/29.01.2016 a Curţii 

de Apel Bucureşti. 

Art.II În aplicarea art. I, se înfiinţează Serviciul juridic, contencios administrativ, cauze 

comerciale, în subordinea directorului, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre.  

Art.lll Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Cimitirelor 

şi Crematoriilor Umane, prevăzute în anexele 4a şi 4b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, precum şi 

art. 2 alin. (2) şi alin. (2.1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică şi se completează în 

consecinţă conform art. I şi art. II. 

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

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

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

Bucureşti şi Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 



25 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi  

funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Bucureşti 
 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Ţinând cont de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

-Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, republicată, 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.1 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, cu un număr total de 63 de posturi, conform anexelor nr. 1*, nr. 

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

Art. 2 Anexele nr. 9a și 9b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 îşi încetează aplicabilitatea, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.  

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

București și Clubul Sportiv Municipal 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 57 

 

*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 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 218/2015 privind  

stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti,  

începând cu anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Venituri; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 470 alin. 3) şi art. 486 alin. 1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal; 

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

decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. c) 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.l Punctul nr. 5 de la Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 218/2015 se completează astfel:  

„În cazul mijloacelor de transport hibride cu capacitate cilindrică de peste 2.200 cm
3
, inclusiv, 

impozitul se reduce cu 50%". 

Art.II Punctul nr. 3.19 din Anexa nr. 2a la Hotărârea C.G.M.B. nr. 218/2015 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„(1) Prin cale suplimentară de acces se va înţelege acel spaţiu public utilizat (tranzitat) în 

scopul desfăşurării unei activităţi economice atât pentru intrare în imobile cât şi/sau pentru ieşire din 

imobile, pietonal sau cu mijloace de transport, prin intermediul căreia se asigură accesul la o locație 

unde se desfășoară o activitate economică. 

(2) Prin spaţiu public utilizat se va înţelege suprafaţa de teren din domeniul public care a fost 

amenajată ca şi cale de acces prin desfiinţarea spaţiilor verzi şi/sau a trotuarelor special amenajate şi 

rezervate circulaţiei pietonilor. 

(3) De asemenea şi calea de acces principală, a cărei deschidere depăşeşte trei metri, va fi 

considerată suplimentară pentru diferenţa dintre deschiderea admisă de trei metri şi deschiderea 

totală construită. 

(4) Prin cale de acces principală se înţelege acea cale de acces, absolut obligatorie prin actele 

normative în vigoare, care a existat iniţial la darea în folosinţă a imobilului. 
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(5) Taxa se calculează în lei/mp/zi şi se plăteşte în două rate egale, până la 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv. 

(6) Declaraţia se depune de către contribuabil, la data obţinerii autorizaţiei acordului emis de 

compartimentele de specialitate sau de la data realizării acesteia, după caz." 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 218/2015 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 9 alin.(1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 3, art. 8, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 din OG nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 

alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit. e), alin.(6) lit.a), pct.14, art. 45 alin.(2) şi art. 85 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Bucureşti prevăzut în 

anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciții 

Primarului General. 

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoştinţă 

publică. 

Art.4 Operatorul serviciului de iluminat public, primăriile sectoarelor 1-6, administraţiile 

domeniului public al sectoarelor 1-6, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureşti, persoanele 

fizice și juridice din Municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DINU MARIA MIRELA 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Adrian Iordache 

  

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr.59  

 

 

 

*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 Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea oportunităţii  

delegării prin concesiune a activităţii de salubrizare - deratizarea, dezinfecția și 

 dezinsecţia în municipiul Bucureşti şi Delegarea gestiunii servicului public de  

salubrizare - activitatea de dezinsecţie, dezinfectie şi deratizare în municipiul  

Bucureşti 

 

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

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

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

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile : 

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

republicată; 

-Art 3, art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 102 din anexa la Ordinul Președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

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

salubrizare a localităților; 

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

unor localităţi din sectorul agricol Ilfov ; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 25/2015 privind aprobarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 176/23.07.2014 și aprobarea 

Strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciilor publice de salubrizare în municipiul București; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale 

municipiului București; 

- Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei; 

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

publică, republicată; 

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

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

modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

HO T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea oportunităţii delegării prin 

concesiune a activităţii de salubrizare - deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia în municipiul Bucureşti, 

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

Art.2 Se aprobă Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare în municipiul Bucureşti urmând ca ulterior să fie supuse aprobării Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, Caietul de Sarcini şi Contractul Cadru, pentru delegarea gestiunii 

serviciului. 

Art. 3 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 proiectului Bucharest Urban Hub, în cadrul Programului  

Urban Innovative Actions - UIA (Acţiuni Inovative Urbane), finanţat  

prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi a cheltuielilor  

legate de proiect 

 

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

de specialitate al Direcţiei Integrare Străini şi Diversitate; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaţia cu Uniunea Europeană şi al Comisiei economice, 

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

Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de cadrul normativ actual care reglementează regimul cetăţenilor statelor terţe în 

România, al cetăţenilor statelor membre ale UE, Spaţiului Economic European, precum şi normelor 

de drept care reglementează azilul în România, respectiv O.U.G nr. 194/2002 privind regimul 

străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 25/2014 privind 

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, O.U.G nr. 102/2005 privind 

libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările 

ulterioare și O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de 

protecție sau un drept de ședere în România, precum și cetățenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene și Spațiul economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 

4, art. 36 alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Ghidul şi Termenii de referinţă aferenţi Programului Urban Innovative Actions - UIA 

(Acţiuni Inovative Urbane); 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă proiectul Bucharest Urban Hub, în cadrul Programului Urban Innovative 

Actions - UIA (Acţiuni Inovative Urbane), finanţat prin Fondul European, în valoare de maximum 

22.500.000 Lei (TVA inclus). 
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Art.2 Se aprobă implementarea proiectului de către Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia 

Integrare Străini şi Diversitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului Bucureşti, în calitate de beneficiar al proiectului. 

Art.3 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti către Direcţia Integrare 

Străini şi Diversitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti a sumei prevăzute la art. 1, în următoarele condiţii de finanţare: 

• 80% din asistenţă financiară nerambursabilă şi returnarea acestei sume către bugetul local 

al Municipiului Bucureşti 

• 20% reprezentând cofinanţare de la bugetul local al Municipiului Bucureşti. 

Art.4 Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului 

Bucureşti, de a semna în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, toate documentele necesare 

finanţării şi implementării proiectului. 

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

specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 61 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie  

precum şi desemnarea reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea  

Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-llfov 

 (ADIBI) 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Operaţiuni; 

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

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti - Ilfov (ADIBI), Primarul General loan-Răzvan 

SAVA, împreună cu doi membri desemnaţi de acesta din aparatul propriu de specialitate. 

Art.2 Se desemnează reprezentanţii Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti - Ilfov (ADIBI), conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Se abrogă hotărârea C.G.M.B nr. 341/29.10.2008 şi Hotărârea C.G.M.B nr. 

46/29.02.2016.  

Art.4 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti - Ilfov (ADIBI) vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Maria Mirela Dinu 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 62 
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ANEXA LA HCGMB NR. 62/31.03.2016 

 

 

 

Lista reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov (ADIBI) 

 

1. IOAN - Răzvan SAVA Primar General 

2. RAICU Mircea Cristian Viceprimar 

3. OLTEANU Cristian-Marian Consilier General 

4. DARABONT Dan Alexandru Consilier General 

5. NICOLESCU Cristina Elena Consilier General 

6. POPESCU Eugenia Ana-Maria Consilier General 
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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: 

- Ordinul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 196/21.03.2016; 

- Adresa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti nr. 607/17.03.2016, 

înregistrată la Cabinet Secretar general sub nr. 1114/6/17.03.2016 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi 

Juridică sub nr. 1369/18.03.2016; 

- Adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov nr. 

4338054/26.02.2016; 

- Adresa Ministerului Afacerilor Interne - Jandarmeria Română - Direcţia Generală de Jandarmi a 

Municipiului Bucureşti nr. 367.109/16.03.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- 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, reodblicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se validează domnul colonel Jâjâie Marinel, ca reprezentant al Direcţiei Generale de 

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

Bucureşti, în locul domnului general de brigadă Daskălu Viorel. 

Art.2 Se validează domnul colonel Chiscop Flaviu - Dorel, - Inspector Şef al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a Municipiului Bucureşti, în locul domnului general de brigadă Pop Gheorghe. 

Art.3 Se validează domnul subprefect Corneliu Cîrstea, în cadrul Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, în locul domnului Andrei Vasile Liviu. 
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Art.4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012 se modifică în mod corespunzător. 

Art.5 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/2012 rămân neschimbate. 

Art.6 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 63 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea art. 2 (19) şi completarea anexei nr. 20a şi anexei nr. 20b la  

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 305/2013 

 

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

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

Umane; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, 

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

Bucureşti; 

În baza solicitării Şcolii de Artă Bucureşti nr. 56/21.01.2016, înregistrată la Direcţia Cultură, 

Sport, Turism cu nr. 252/22.01.2016;  

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 6 

alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSlLIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l (1) Se majorează numărul total de posturi la Şcoala de Artă Bucureşti de la 31 de posturi 

la 32 de posturi, prin înfiinţarea unui post de execuţie de expert - consultant (S), gradul profesional IA, 

în cadrul Serviciului Educaţie Artistică. 

(2) Se completează anexa nr. 20a la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013- Statul de funcţii după 

cum urmează: 

„1 post, expert- consultant, S, IA, clasa de salarizare 48, Anexa I, Cap. II, lit. C/II din Legea-cadru nr. 

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

completările ulterioare." 

Art.ll Se completează anexa nr. 20b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013- Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, articolul 6, paragraful 3, respectiv „În scopul realizării obiectivelor sale, 

Şcoala de Artă Bucureşti organizează şi desfăşoară activităţi de tipul", cu următorul punct: 

• "Poate desfăşura activităţi de formare şi organizare a unui Cor al municipiului Bucureşti." 
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Art.lll Prevederile art. 2 (19), precum şi anexele nr. 20a şi nr. 20b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 

305/2013 se modifică în mod corespunzător. 

Art.IV Celelalte prevederi din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Şcoala de Artă 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr.64  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Bucureşti a bunului imobil  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr.10/22.02.2016, respectiv  

dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 6 situat în Bucureşti,  

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sc. B, et. 2, sector 1 şi transmiterea acestuia în  

administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 10/22.02.2016;  

Ţinând cont de prevederile: 

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

ulterioare; 

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

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 10/22.02.2016, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

între Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea 

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

inventar în numele municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

imobil prevăzut la art. 1. 

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

Fondului Imobiliar şi Comisia de reprezentare a municipiului Bucureşti în faţa cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în numele 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 31.03.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 65 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 65/31.03.2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL  

ce face obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 10/22.02.2016 

 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil 

 

Elemente identificare 

1 Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr.  

36, scara B, etaj 2, ap. 6, sector 1. 

 

Apartament compus din două camere şi 

dependinţe în suprafaţă utilă de 50,53 mp, şi  

cota indiviză de 1,07% aferentă apartamentului 

 din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului, 

precum şi terenul aferent în suprafaţă indiviză  

de 7,13 mp, reprezentând 1,07% din terenul 

aferent întregului imobil, atribuit în folosinţă pe 

durata existenţei construcţiei. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunurilor 

imobile ce fac obiectul Certificatului de moştenitor nr.09/10.03.2016,  

situate în Bucureşti, Str. Thomas Masaryk nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 9,  

sector 2 şi Str. Sibiu nr. 16 (fostă Str. Bistra nr. 18), bl. E33, sc. 1, et. 3, 

 ap. 16, sector 6 şi transmiterea acestora în administrarea Administraţiei 

 Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 09/10.03.2016;  

Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se înscriu în domeniul privat al Municipiului Bucureşti bunurile imobile ce fac obiectul 

Certificatului de moştenitor nr. 09/10.03.2016, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmit în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar bunurile imobile prevăzute 

la art. 1. 

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

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

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

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

bunurilor imobile prevăzute la art 1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 
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beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor luce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 66 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 66/31.03.2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE 

ce fac obiectul Certificatului de moştenitor  

nr. 09/10.03.2016 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Str. Thomas Masaryk nr.  

1, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 9, sector 2 

Apartament compus din două camere şi  

dependinţe cu o suprafaţă utilă de 43,92 mp, 

 împreună cu cota parte de 1,11% din părţile şi 

dependinţele comune ale imobilului, precum şi  

dreptul de proprietate asupra terenului indiviz 

 aferent apartamentului în suprafaţă de 4,80 mp. 

2 Bucureşti, Str. Sibiu nr. 16 (fostă Str. 

Bistra nr. 18), bl. E33, sc. 1, et.  

3, ap. 16, sector 6  

Apartament compus din două camere şi  

dependinţe, împreună cu cota de coproprietate 

asupra părţilor şi dependinţelor comune şi  

terenul aferent apartamentului în suprafaţă de 

 8,70 -cotă parte, atribuit în folosinţă pe 

 durata existenţei construcţiei. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr.36/14.12.2015, 

 respectiv dreptul de proprietate asupra cotei de 
¾ (trei pătrimi) din  

apartamentul nr. 11 situat în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache (fost Bd. 1 Mai)  

nr. 166, bl. 2, sc. A, et. 2, sector 1 şi transmiterea acestuia în administrarea  

Administraţiei Fondului Imobiliar 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Certificatul de moştenitor nr. 36/14.12.2015;.  

Ţinând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

Certificatului de moştenitor nr. 36/14.12.2015, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

art. 1. 

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

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

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

inventar în numele Municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar. 

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

imobile prevăzut la art 1. 

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

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

îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 
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beneficiu de inventar în numele Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 67 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 67/31.03.2016 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR IMOBILE 

ce fac obiectul Certificatului de moştenitor 

 nr. 36/14.12.2015 

 

Nr. 

crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 Bucureşti, Bd. Ion Mihalache (fost 

 1 Mai) nr. 166, bloc 2, scara A, etaj 

 2, ap. 11, sector 1 

Cota de ¾
 
cu suprafaţa utilă de 43,84 mp, împreună cu 

cota parte de 0,56% din părţile şi dependinţele comune 

ale imobilului, precum şi dreptul de proprietate 

 asupra terenului indiviz aferent apartamentului  

în suprafaţă de 6,76 mp. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/30.07.2015 privind  

înfiinţarea unor Puncte de informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii 

 Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Relaţii Publice şi Informare din cadrul Direcţiei Generale Operaţiuni; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l După art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 151/30.07.2015 se introduce un nou articol, art.4, 

care va avea următorul conţinut: 

„Art.4 Serviciul Suport Tehnico-Administrativ va asigura pentru spaţiile prevăzute în anexă plata 

facturilor curente pentru utilităţi (energie electrică, energie termică, apă şi canal, gaze naturale, 

salubrizare, telefonie, internet, etc.). 

Art.ll Art.4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 151/30.07.2015 devine art. 5. 

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/30.07.2015 rămân neschimbate. 

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

Bucureşti şi Administraţia Fondului Imobiliar 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 68  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome  

de Transport București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 36/2015 

 

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

Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane 

și al Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației; 

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

București; 

În baza raportului final privind organizarea și desfășurarea procedurii de evaluare/selecție 

prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al RATB înregistrat Ia Direcția 

Managementul Resurselor Umane sub nr.10084/23.11.2015; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 (1) Se numesc 5 membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Tansport 

București din cei 7 candidați nominalizati din lista propusă de către comisia de selecție. 

         (2) Cei 5 membri numiți în Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Tansport 

București constituie anexa nr. 1 Ia prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă contractul de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administrație al 

Regiei Autonome de Transport București, conform anexei nr. 2. 

Art. 3 Se împuternicește domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian să semneze în numele 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti contractul de mandat prevăzut la art. 2. 

Art. 4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 36/2015 se abrogă. 

Art.5 Anexa nr. 1* și anexa nr. 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului 

București, persoanele prevăzute la art. 1 și art. 3 și R.A.T.B. vor aduce la îndeplinire prevederile 

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

Bucuteşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Tudor Toma 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti,  

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi  

Asociaţia ANAIS, în vederea implementării în comun a proiectului  

"Stop violenţei în familie!" în cadrul "Centrului de asistenţă pentru  

mamă şi copil" 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană şi al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisei de sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, H.G. nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei 

naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-

2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea strategiei naţionale pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), art.36 alin. (7) şi art. 45 alin. (2), coroborate cu art. 115 

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 Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia ANAIS în vederea implementării în comun a 

proiectului "Stop violenţei în familie!" în cadrul Centrului de asistenţă pentru mamă şi copil". 

Art.2 Acordul de Asociere este prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti asigură finanţarea 

proiectului "Stop violenţei în familie!" conform anexei la Acordul de Asociere. 
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Art. 4 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi direcţiile de specialitate 

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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 70 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 Asociere dintre municipiul Bucureşti,  

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi  

Asociaţia "Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor” 

 - ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului  

privind susţinerea "Centrului de primire în regim de urgenţă a 

 victimelor violenţei - Casa ADRA" 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană şi al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei de sănătate şi protecţie socială şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul 

protecţiei victimelor violenţei în familie; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Acordul de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin  Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia "Agenţia Adeventistă pentru Dezvoltare, 

Refacere şi Ajutor" - ADRA România, în vederea implementării în comun a proiectului privind 

susţinerea "Centrului de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei - Casa ADRA". 

Art.2 Acordul de Asociere este prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti asigură finanţarea 

proiecului "Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei - Casa ADRA", conform 

anexei* la Acordul de Asociere. 
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Art.4 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi direcţiile de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 71 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 atribuirea denumirii de PIAŢA IERUSALIM  

spaţiului public aferent cinematografului Favorit, sector 6 

 

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

de specialitate nr. 3135/11.03.2016 al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

Luând în considerare avizul nr. 01/30.03.2016 al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul 

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, 

În conformitate cu prevederile art.2, lit.d), din Ordonanţa Guvernului României nr. 

63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit.d) şi art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/23.04.2001 

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 atribuie denumirea de PIAŢA IERUSALIM spaţiului public aferent cinematografului 

Favorit din sector 6, situat în imediata apropiere a acestuia. 

Art. 2 Piața sus-menţionată se identifică potrivit planului de situaţie anexat*, care parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituţii: Primăriei Sector 6, Direcția 

Generală de Eividenţă a Persoanelor a Municipiului București, Compania Naţională Poşta Română 

SA, Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 

Municipiului București. 

Art. 4 Primarul general al municipiului Bucureşti, prin aparatul de specialitate, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Dinu Maria Mirela  Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 72 

 

*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 şi Lista obiectivelor de 

investiţii anexe la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Economice; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă următoarele modificări, în unele bugete şi Lista obiectivelor de investiţii anexe 

la bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2016 aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 astfel: 

(1) În Anexa 2.17-1 - Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la 

buget a Operei Comice pentru Copii, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/29.02.2016 astfel: 

 a) La punctul 6, se modifică denumirea din „Covor de balet", în „Covor scenă şi podea dans" 

valoarea aprobată rămâne nemodificată; 

 b) La punctul 8, se modifică denumirea din „Sistem prindere ecran LED" în „Sistem auxiliar  

ecran LED" valoarea aprobata rămâne nemodificată 

 (2) În Anexa 2.2-1 - Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget 

a Muzeului Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/29.02.2016, astfel: 

 a) Poziţia Restaurare, consolidare şi modernizare Muzeul Tăttărăscu - preţ unitar şi surse buget 

local - se majorează cu 17 mii lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare; 

 b) Poziţia Restaurare, consolidare şi modernizare Palatul Voievodal Curtea Veche se 

diminuează cu 50 mii lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare; 

 c) Poziţia Amenajare Depozit de Artă - preţ unitar şi surse buget local - se majorează cu 17 mii 

lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare; 

 d) Poziţia Amenajare şi comasare Laboratoare de restaurare - preţ unitar şi surse buget local - 

se majorează cu 16 mii lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare. 

 (3) În Anexa 2.14 - Teatrul Masca, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016, astfel: 

articolul 71.01.02 - se diminuează cu 12 mii lei, articolul 71.01.03 - se majorează cu 12 mii lei. 
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(4) În Anexa 2.37.1-1 - Spitalul Clinic Sfânta Maria poziţia 2 „Computer” se modifică asfel: 15 

bucăţi preţ unitar 7,4 mii lei, totalul 111 mii lei. 

(5) În Anexa 2.37.7-1 - Spitalul Clinic Colentina - Lista obiectivelor de investiţii aprobată ca 

anexă la bugetul instituţiei prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 se înlocuieşte cu anexa la prezenta 

hotărâre cu încadrarea în totalul aprobat la bugetul iniţial. 

(6) În Anexa 2.27.1 - Direcţia Generală Asistenţă Socială - Bugetul Fondurilor Externe 

Nerambursabile se aprobă la articolul 45.08.17.03 pe anul 2016 diminuarea cu suma de 246.862,75 

lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă la articolul 40.08.15.02. 

(7) În Anexa 2.34 - Administraţia pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) se 

aprobă suma de 4 mii lei la articolul 20.30.01 Reclamă şi publicitate şi se diminuează cu 4 mii lei la 

articolul 20.30.04 Chirii. 

Art.2 (1) Anexa „propuneri sprijin financiar - lăcaşuri de cult din Municipiul Bucureşti pe anul 

2016" la Bugetul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic Anexa 2.21 privind sumele 

alocate lăcaşurilor de cult la Bugetul AMPT aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 se 

suplimentează cu suma de 2.800 mii lei pentru următoarele lăcaşuri de cult: 

1.Mănăstirea Caşin  400 mii lei 

2.Biserica Delea Veche 300 mii lei 

3.Sfânta Treime Ghencea 800 mii lei 

4.Biserica Creştină Agape str. Siminocului nr. 25 sector 3 500 mii lei 

5. Biserica Hagiu st. Traian 600 mii lei 

6. Biserica Cuţitul de Argint Bărbătescu Nou 200 mii lei 

TOTAL 2.800 mii lei 

 (2) Bugetul A.M.P.T. Anexa 2.21 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 se majorează la partea de 

venituri şi la cheltuieli cu suma totală ante menţionată la următoarele articole: 43.10.09 şi 20.19. 

 Art. 3 Anexa 2.15 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 –Teatrul Metropolis se majorează cu 

suma de 1.500 mii lei la partea de venituri şi cheltuieli la articolele 43.10.09 şi 20.30.30. 

 Art. 4 Anexa 2.20 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016 Centrul de Creaţie Artă şi Tradiţie al 

Municipiului Bucureşti – Se majorează cu suma de 250 mii lei la partea de venituri şi cheltuieli la 

articolele 43.10.009 şi 20.30.30. 

 Art. 5 Cu suma de 4.550 mii lei se majorează Bugetul P.M.B. la transferuri de la bugetul local la 

subcapitolele corespunzătoare şi Anexa 2.0 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 32/2016. 

 Art. 6 Pentru echilibrarea bugetului local suma de 4.550 mii lei se diminuează din bugetul 

aprobat pentru P.M.B. la subcapitolul 67.02.03.03 articolul 71.01.01 poziţia din  Lista obiectivelor de 

investiţii „Achiziţie imobil pentru Muzeul Literaturii Române din cadrul imobilelor monumente istorice 

propuse Ministerului Culturii  în vederea exercitării dreptului de preempţiune" atât de la credite 

bugetare, cât şi de la credite de angajament. 

 Art. 7 Primarul general va include modificările din prezenta hotărâre în bugetele şi anexele la 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2016. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere  

în zonele protejate şi în perimetrul Centrului Istoric Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare Urbană; 

Văzând raportul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont 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 

Ministerului 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 ultrerioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, aprobată şi modificată şi completată 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 completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului 

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 contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii 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 Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zonele 

protejate şi în perimetrul Centrului Istoric Bucureşti, prevăzut în anexele 1*-3* care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă modelul de cerere în vederea amplasării de terase sezoniere prevăzut în 

anexa nr. 2. 

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

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data adoptării. 

Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul General şi 

împuterniciţii acestuia. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

Refuz contrasemnarea conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Secretar General 

OPINIE MOTIVATĂ 

 

Eu, Adrian lordache, în calitate de Secretar General al Municipiului Bucureşti, în temeiul 

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

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

Municipiului Bucureşti nr. 74/31.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a teraselor sezoniere în zonele protejate şi în perimetrul Centrului lstoric Bucureşti,pentru 

următoarele motive: 

Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei ordinare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 31.03.2016 şi a fost aprobat cu 

amendament. 

Prin amendament a fost propusă modificarea şi completarea titlului, a art. 1, precum şi a anexei 

nr.3 din proiect. 

Prin completarea art. 1 s-a hotărât aplicarea Regulamentului propus prin proiect şi pentru 

zonele protejate din municipiul Bucureşti. Regulamentul reprezintă anexa nr. 1 Ia proiectul de 

hotărâre şi pe cale de consecinţă era necesară completarea acestuia cu prevederi referitoare Ia 

zonele protejate, în vederea respectării art.57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată. 

Punctul 3 din amendament nu a putut fi introdus în hotărâre întrucât anexa nr. 3 Ia proiectulde 

hotărâre nu există, acesta având două anexe: anexa nr.1- Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea teraselor sezoniere în perimetrul Centrului lstoric Bucureşti şi anexa nr. 2 - Cerere 

privind eliberare aviz pentru amplasarea teraselor sezoniere în faţa unităţii proprii pentru perioada 15 

martie - 15 noiembrie din Centrul lstoric. 

Mai mult decât atât, în cuprinsul Regulamentului nu există prevederi cu privire Ia avizul 

Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei  Municipiului Bucureşti şi Ia avizul Comisiei de 

urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Facem precizarea că aceste aspecte au fost semnalate şi de către Direcţia Urbanism prin 

adresa nr.4607/1657/6/13.04.2016 înregistrată Ia Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu 

nr.1897/14.04.2016. 

 În consecinţă, Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 74/31.03.2016 a fost 

adoptată cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

ADRIAN IORDACHE 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Calea Plevnei nr. 52,  

sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 348/871418/20.11.2009; 

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

2999/181/29.010.2010; 

-Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcţia pentru Cultură și Patrimoniu Național a 

Municipiului Bucureşti: aviz nr. 35/ZP/13.01.2011; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului : aviz nr. 45/2011; 

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 902157/30.04.2010; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principu nr. 16832/09.02.2010.  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Calea Plevnei nr. 52, sector 1, în conformitate cu 

Avizul Arhitectului Şef nr. 26/5/14.10.2009, prevăzut în Anexa nr. 1 şi Planul de reglementări vizat 

spre neschimbare, prezentat în Anexa nr. 2. 

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

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

Art.3 Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri 

este egală cu cea a Planului Urbanistic General al Municipiului București în vigoare la data aprobării. 

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

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

Bucureşti și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  

Calea Victoriei nr. 12D, sector 3 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului; 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 4/26.02.2015; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 27/20.04.2015; 

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

668/ZP/15.07.2015; 

-Comisia de coordonare a PMB: aviz de precoordonare reţele nr. 1315232/16.04.2015; 

-Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 1315230/8636/09.04.2015.  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Calea Victoriei nr. 12D, sector 3, în conformitate 

cu avizul Arhitectului Şef nr. 13/11.12.2015 prezentat în anexa 1 şi planul de reglementări vizat spre 

neschimbare prezentat în anexa 2. 
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Art.2 Planul Urbanistic de Detaliu ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de 

reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

Art.3 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr.76 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal - Drumul Funigeilor nr. 23-47, sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 47/04.12.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 11/31.03.2015; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 43/05.06.2015; 

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

circulaţie nr. 9/12.02.2015;  

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1338254/14.06.2015;  

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1324836/1/277/05.05.2015. 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Patrimoniu: adresa nr. 

1336741/1326108/1324870/6916/4964/4709/2015. 

 În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 



65 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Drumul Funigeilor nr. 23-47, 

sector 5, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1*, 2* şi 3*, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: avizul Arhitectului Şef nr. 46/30.10.2015, 

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

şi regulamentul local de urbanism, reprezentând anexa 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art. 3 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 77 

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

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ - Şos. Dudeşti nr. 2-4-6, nr. 12-16, nr. 32-40, sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1940/15.12.2014;  

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 51/18.12.2014; 

-Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr 38/02.06.2015; 

-Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: adresa nr 39.568/20.05.2015; 

-Ministerul Culturii: aviz nr. 285/U/2015; 

-Ministerul Transporturilor - Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" SA adresa nr. 

5/10/380/21.05.2015; 

-Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1314043/03.04.2015; 

-Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1325490/11476/18.05.2015;  

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Pianul Urbanistic Zonal - Şos. Dudeşti nr. 2-4-6, nr. 12-16, nr. 32-40, sector 3, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 3/15.01.2016 prezentat în anexa nr. 1, planul 

de reglementări vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 şi regulamentul local de urbanism 

prezentat în anexa nr. 3. 

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

specifică şi nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizaţiei de construire. 

Art.3 Documentaţia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la 

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Maria Mirela Dinu Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 78 

 

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

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)  

Str. Mântuleasa nr. 7-9, sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012. 

Văzând documentele emise de: 

-Primăria Municipiului Bucureşti - certificat de urbanism nr. 1490/1182328/23.10.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism - aviz de oportunitate nr. 31/03.12.2013; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism - aviz preliminar nr. 11/03.04.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism - aviz arhitect şef nr. 22/12.12.2014; 

-Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti - aviz nr. 136/Z/05.03.2014; 

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

MDRAP -38243/06.06.2014; 

-Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti - 

decizia etapei de încaarare nr. 21/21.05.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti: avizul Comisiei de coordonare nr. 1237267/09.05.2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - avizul Comisiei tehnice de circulaţie nr.1226563/20.03.2014; 

- Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Logistică – aviz nr. 3.845.256/22.04.2014; 

-Serviciul Român de Informaţii - U.M. 0362 Bucureşti - aviz nr. 65188/27.03.2014; 

-Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General - aviz nr. D/1083; adresa nr. 

D.1304/02.04.2014; 

-O.C.P.I Bucureşti - suport topografic vizat - proces-verbal de recepţie nr. 300/2014; 

-Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Patrimoniu - confirmare de adresă poştală nr. 

1259325/9910/02.09.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 
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-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Str, Mântuleasa nr. 7-9, sector 3, Bucureşti, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef (CTATU- PMB) nr. 22/12.12.2014 prezentat în anexa 1* şi cu 

planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa 2* şi regulamentul local de 

urbanism, reprezentând anexa 3*. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

contrare. 

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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 79 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic de Detaliu  

Str. Limanului nr. 41, sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012 pentru aprobarea Regulamentului 

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

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

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 244/1216654/24.02.2014; 

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

1404/S/15.12.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr.21/06.04.2015; 

- Agenţia  Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 11416/9198/189/28.04.2015; 

- Comisia de coordonare a PMB: aviz de precoordonare reţele nr. 1234054/10.05.2014 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1234048/4709/05.05.2014. 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Str. Limanului nr. 41, 

sector 1, Bucureşti, în conformitate cu anexele 1 şi 2, părţi componente ale documentaţiei de 

urbanism: avizul Arhitectului Şef nr. 7/18.05.2015, prezentat în anexa 1 şi planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa 2. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire.  

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani.  

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

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

Bucureşti din data de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dinu Maria Mirela 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Adrian Iordache 

 

Bucureşti, 31.03.2016 

Nr. 80 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRAARREE  

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnţţăă  

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi 

atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor 

locale din data de  10.06.2012; 

 Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002, modificată şi aprobată prin 

Legea nr.673/2002; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.115/23.06.2012  

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.11.2015 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă;  

 În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

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

ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Articol unic: Se  alege domnul consilier ADRIAN TĂNĂSESCU preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

  

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

  Nr.:        38 

 Data:     31.03.2016 



75 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..  11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..113333//2288..0077..22001155  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo––eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  

ccaaddrruull  pprrooggrraammeelloorr  ddee  eexxttiinnddeerree  rreeţţeellee  ppuubblliiccee  ddee  aappăă  şşii  ccaannaalliizzaarree  ppee  uunneellee  ssttrrăăzzii  aallee  

SSeeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii 

 

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

Direcţiei Investiţii; 

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

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se modifică valorile indicatorilor din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

133/28.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din 

cadrul programelor de extindere reţele publice de apă şi canalizare pe unele străzi ale Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, pentru poziţia II- C_ Extindere rețea publică de canalizare pe strada Liliacului, 

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

 Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal 

constituite cu această destinaţie. 

   Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii  şi Direcţia Management Economic vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

  Nr.:        39 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd    aapprroobbaarreeaa  rreeccttiiffiiccaarriiii  bbuuggeettuulluuii    ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee    vveenniittuurrii    şşii    cchheellttuuiieellii  ppee    

ttiittlluurrii,,  aarrttiiccoollee  şşii  aalliinneeaattee  ppeennttrruu  aannuull  22001166  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea  de  motive  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  

Management Economic; 

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

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul art. 19 şi 20 alin (1), lit. a) şi c) ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama Legii nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016; 

 În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Conform Legii nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 Conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 720/2014 de aprobare a normelor 

metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de 

instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, completat şi 

modificat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 271/2015; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi a modului de utilizare a rezervei bugetare şi 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 Conform adresei nr. 615101/29.03.2016 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2016, precum şi estimările pentru anii 2016-

2018. 

 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 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2016 este în sumă 

de 1.531.256,62 mii lei şi este repartizat astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.030.685,31 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare 500.571,31 mii lei. 

 

 Art. 2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în 

sumă de 1.382.442,64 mii lei, conform anexei nr.1 şi sunt repartizate astfel: 

 

 Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă de 1.127.550,32 mii lei, conform 

anexei nr.1.1 (1.1.1 si 1.1.2), astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.005.889,32 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 121.661,00 mii lei. 

 

 Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2016 sunt în sumă de 22.863,01 mii lei lei, conform anexei nr. 1.3 și 

sunt repartizate pe secţiuni astfel: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 22.615,01 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 248,00 mii lei. 

 

 Veniturile din împrumuturi externe pe anul 2016 sunt în sumă de 194.898,00 mii lei 

şi sunt repartizate pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei; 

 

 Veniturile din împrumuturi interne pe anul 2016 sunt în sumă de 37.131,31 mii lei, 

conform anexei nr. 1.6.  

  Veniturile sunt repartizate pe sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1.6.1, 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 1.531.256,62 mii lei si sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează: 

 

 Bugetul local pe anul 2016 este în sumă de 1.274.183,32 mii lei şi este structurat pe 

secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel: 

 

 (1) 1.274.183,32 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 

1.2.1, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 1.005.889,32 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 268.294,00 mii lei. 

 

 (2) 65.244,32 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 59.186,32 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.058,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2) ;  

 

 (3) 31.508,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 30.926,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 582,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ; 1.2.1.2.2);  

  

 (4) 21.096,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, 

din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 21.096,00 mii lei, nerectificându-se.  

 

 (5) 732,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care:                 

  - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 647,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 85,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 

nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);  

 (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, rectificandu-se conform 

anexei nr.1.2.1.4 (1.2.1.4.1);  

  

  (7) 436.654,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:  

  - Sectiunea de funcţionare este în sumă de 334.648,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 102.006,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.1.2.1.5  (1.2.1.5.1  ; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2 ; 1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 

1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2 ; 1.2.1.5.2.1); 
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 (8) 64.083,00 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 29.530,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1)  

 

 (9) 122.030,54 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care: 

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 97.750,54 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 24.280,00 mii lei, rectificandu-se conform 

anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2) ;  

 

 (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. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4 ; 1.2.1.8.5) ;  

 

 (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 

1.2.1.9 (1.2.1.9.1) ; 

 

 (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. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1) ;  

 

 (13) 36.398,46 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :  

  - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 32.759,46 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.639,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1)  

 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare pe anul 2016, în valoare de 146.633,00 mii lei, se acoperă din 

excedentul anilor precedenţi, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 

regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după 

achitarea plăţilor restante se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza 

hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

 a).ca sursă de finaţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”; 
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 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii  pe anul 2016 este în sumă de 25.043,99  mii lei, conform anexei nr. 1.4 şi este 

repartizat pe secţiuni astfel: 

 

 (1) 25.043,99 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care: 

 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.795,99 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 248,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr. 1.4.1. 

 

 (2) 13.869,99 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care:  

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 13.621,99 mii lei;  

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 248,00 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, nerectificându-se. 

 

 (4) 8.487,00 mii lei pentru  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care: 

  -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.487,00 mii lei; 

  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 

1.4.1.2. 

 

 Deficitul secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în anul 2016 în valoare totală de 

2.180,98 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de 

aprobare a normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 

activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 

finanţare a acestora, completat şi modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel: 

 Pentru Cap. 65.10 Învăţământ, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 1.574,98 mii lei este utilizat pentru 

efectuarea de cheltuieli în anul curent; 

 Pentru Cap. 68.10 Asigurări şi asistenţă socială - Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Copilului, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, 

excedentul anilor precedenţi în valoare de 407,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea 

de cheltuieli în anul curent; 
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 Pentru Cap. 70.10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Administraţia Pieţelor 

Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenţi 

în valoare de 199,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.  

 

 Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2016 este în sumă de 194.898,00 mii lei şi 

este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:     

 

 (1)194.898,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care: 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 194.898,00 mii lei, nerectificandu-se; 

 

 (2)194.898,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 

 

 Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2016 este în sumă de 37.131,31 mii lei.  

  Bugetul este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1.6, după cum 

urmează:     

  

 (1) 37.131,31 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, rectificandu-se conform 

anexei 1.6.1, din care : 

  - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei; 

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 37.131,31 mii lei;  

 

 (2) 37.131,31  mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, conform 

anexei nr. 1.6.1.1. 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiţii pe anul 2016 în sumă de 500.431,28 mii lei, conform 

programului de investiţii publice, din care: 

  -  268.154,00 mii lei – bugetul local; 

  -  248,00 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. 

 

 Art.5 (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 

Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcţia 

Management Economic, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor 
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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 ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        40 

 Data:     31.03.2016 

  



84 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare,  

inclusiv anexele la acestea,  la data de 31 decembrie 2015 

 

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

întocmit de Direcţia Management Economic; 

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

şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

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

 În temeiul Legii nr. 186/2014  privind bugetul de stat pe anul 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Tinând seama de art.57 alin (1) şi (4), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotarârea Consiliului Local Sector 1 nr. 19/13.02.2015 privind aprobarea 

bugetului general consolidat pe anul 2015 cu modificările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a 

atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare 

a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  Contul de execuţie al  bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 la 

data de 31.12.2015, conform anexelor :  

 Contul de execuţie venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2); 

 Contul de execuţie  cheltuieli, conform anexelor nr.2; nr.2.1; nr.2.1.1 (2.1.1.1;2.1.1.2); nr. 2.1.2 

(2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.3); nr. 2.1.3 (2.1.3.1); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1; 2.1.5.2); nr. 2.1.6 ; 

2.1.6.1; ( 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1); 2.1.6.1.2; (2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3); nr. 2.1.6.1.3 ; nr. 

2.1.6.1.4; nr. 2.1.6.2; (2.1.6.2.1; 2.1.6.2.1.1 ; 2.1.6.2.1.1.2 ; 2.1.6.2.2.2 ; 2.1.6.2.2.1 ; 2.1.6.2.2.2 ; 

2.1.6.2.2.3) ; nr. 2.1.6.2.3 ; nr. 2.1.6.2.4 ; (2.1.6.2.4.1 ; 2.1.6.2.4.1.1 ; 2.1.6.2.4.1.2) ; 2.1.6.2.4.2 ; 

(2.1.6.2.4.2.1 ; 2.1.6.2.4.2.2 ; 2.1.6.2.4.2.3) ; nr.2.1.6.2.4.3 ; nr. 2.1.6.2.4.4 ; nr. 2.1.6.2.5 ; nr. 
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2.1.6.2.5.1 ; nr. 2.1.6.2.5.1.1 ; nr. 2.1.6.2.5.2 ; (2.1.6.2.5.2.1 ; 2.1.6.2.5.2.2 ; 2.1.6.2.5.2.3) ; nr. 

2.1.6.3 ; (2.1.6.3.1) ; nr. 2.1.6.4.1 ; 2.1.7 ; (2.1.7.1 ; 2.1.7.2 ; 2.1.7.3 ; 2.1.7.4 ; 2.1.7.5); nr.2.1.7; 

nr.2.1.8 (2.1.8.1 ; 2.1.8.2 ; 2.1.8.3) ; nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 

2.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5); nr. 2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3; 2.1.11.4 ; 2.1.11.5 ; 2.1.11.6 ; 

2.1.11.7 ; 2.1.11.8 ; 2.1.11.9) ; nr. 2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); nr. 2.1.13 (2.1.13.1) ; nr. 

2.1.14 (2.1.14.1; 2.1.14.2; 2.1.14.3) ; nr.2.1.15 (2.1.15.1). 

 Art.2. Se aprobă Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2015, 

conform anexelor : 

 Conturi de execuţie venituri, conform anexei nr. 3 (3.1 ; 3.2 ; 3.3). 

 Contul de execuţie cheltuieli, conform anexelor nr. 4 ; nr. 4.1 ; nr. 4.1.1 nr. 4.1.1.1; (4.1.1.1.1; 

4.1.1.1.2 ;) nr. 4.1.1.2 (4.1.1.2.1 ; 4.1.1.2.2 ) ; nr. 4.1.1.3 ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1;) nr. 4.1.3(4.1.3.1) . 

 Art.3. Se aprobă  Contul de execuţie al  bugetului creditelor externe al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 5 (5.1 ; 5.1.1 ; 5.1.1.1). 

 Art.4. Se aprobă  Contul de execuţie al  bugetului creditelor interne al Consiliului Local al 

Sectorului 1 la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 6 (6.1 ; 6.1.1 ; 6.1.1.1 ; 6.1.1.2). 

 Art.5. Se aprobă Situaţiile financiare la data de 31.12.2015, inclusiv anexele la acestea. 

 Art.6. (1) Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ din Sectorul 1, Poliţia 

Locală a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor 

Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audiente, 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 hotărâri 

institiţiilor/direcţiilor 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        41 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă 

în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Ministerul Apărării Naţionale 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Direcţiei Juridice şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 1; 

 Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

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

Sectorului 1; 

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

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

 Luând în considerare prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2), lit. q) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând act de adresa Ministerului Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02574 nr. 

B2178/26.02.2016 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu  nr. 7431/29.02.2016; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în 

vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Ministerul Apărării Naţionale în vederea derulării 

în comun a unui proiect care să deservească învăţământului preuniversitar de pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

 Art.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi modul de derulare a parteneriatului, vor face 

obiectul unui protocol încheiat între părţile interesate. 

 Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 

Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prevăzute la art. 1. 
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 Art.4. (1) Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar Sector 1 şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        42 

 Data:     31.03.2016 

  



88 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRÂRE  

pprriivviinndd  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  ddoommnnuulluuii  VVllaadd  RRooșșccaa  ––  ddiirreeccttoorr  aall  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăățțiilloorr  ddee  

ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11  ssăă  sseemmnneezzee  ccuu    

rreepprreezzeennttaannţţiiii  SSiinnddiiccaattuulluuii  AAnnggaajjaațțiilloorr  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  PPuubblliiccee  LLooccaallee  SSeeccttoorr  11,,  

CCoonnttrraaccttuull  CCoolleeccttiivv  ddee  MMuunnccăă  îînncchheeiiaatt  llaa  nniivveelluull  AAddmmiinniissttrraaţţiieeii  UUnniittăăţţiilloorr  ddee  ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt  

PPrreeuunniivveerrssiittaarr  şşii  UUnniittăăţţiilloorr  SSaanniittaarree  PPuubblliiccee  SSeeccttoorr  11 

 

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

Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;     

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

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

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

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

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 Văzând prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;                

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a 

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

 Luând în considerare prevederile art. 137 – 139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2015  

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

precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare Procesele – Verbale de negociere a Contractului Colectiv de Muncă 

încheiate între directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1 şi reprezentanţii Sindicatului Angajaţilor Administraţiei Publice Locale Sector 1 la 

nivel de unitate;       

 În temeiul  art.45 alin.(2), art.80  art.81 alin.(1),  lit.e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea nr. 

215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

            

 Art.1. (1) Se aprobă prevederile Contractului Colectiv de Muncă de la nivelul Administraţiei 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1.  

  (2) Se împuterniceşte directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze Contractul Colectiv de Muncă conform Anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri 

şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

 Art.2.  Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, aprobate potrivit prezentei hotărâri, se 

aplică de la data înregistrării în cadrul instituţiei, respectiv de la data înregistrării la Inspecţia Muncii – 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

 Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale, din care un exemplar 

pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale  - Inspecţia Muncii – Inspectoratul Teritorial de 

Muncă al Municipiului Bucureşti. 

 Art.4. (1) Primarul sectorului 1,  Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

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

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        43 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL  BUCUREŞTI 

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  nnuummăărruulluuii  șșii  ccuuaannttuummuulluuii  bbuurrsseelloorr  ddee  mmeerriitt,,  bbuurrsseelloorr  ddee  ppeerrffoorrmmaannțțăă,,  

bbuurrsseelloorr  ddee  ssttuuddiiuu  șșii  bbuurrsseelloorr  ddee  aajjuuttoorr  ssoocciiaall  ppeennttrruu  eelleevviiii  ddee  llaa  ccuurrssuurriillee  ccuu  ffrreeccvveennțțăă  ddiinn  

îînnvvăățțăămmâânnttuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt    SSeeccttoorr  11  ppeennttrruu  sseemmeessttrruull  aall  IIII--lleeaa  

aall  aannuulluuii  șșccoollaarr  22001155  --22001166 

 

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

specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 

Publice Sector 1; 

 Ţinând seama de 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 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr. 5576/07 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat de Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului nr. 3470/07 martie 2012; 

 În baza situației centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul 

Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a datelor 

transmise de către toate unitățile de învățământ; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă acordarea unui număr total de 14.174 burse (de merit, de performanță, de 

studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat Sector 1, București  pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2015 -2016.  
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 Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse (de merit, de performanță, de studiu și de ajutor social) 

pentru anul școlar 2015 - 2016, în sumă de 100 lei/ lună/elev. 

 Art.3. (1) Primarul sectorului 1, directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza 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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        44 

 Data:     31.03.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1                                                                                                   

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

 

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

întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei 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; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile 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; 

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

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

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

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 

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

unele măsuri fiscal-bugetare;  

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă  Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2.Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 privind 

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

Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi păstrează valabilitatea.  

 Art.3.(1) Primarul sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Direcţia 

Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

  

REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        45 

 Data:     31.03.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR  1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  șșii  

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ffuunnccțțiioonnaarree    aallee  CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

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

întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman; 

 Având în vedere Raportul Comisiei 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. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

unele măsuri fiscal bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

local ale Sectorului 1 al Municipiului București; 

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

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

personalitate juridică; 

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

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Multifuncţional 

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

 Art.4. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 77/21.04.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare  ale Complexului Multifuncţional Caraiman.  

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

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

  

 Nr.:        46 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul 

Centrului Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare;  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale;  

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

Regulamentul-cadru de organizare lu funcționare ale Direcției generale de asistență social și protecția 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 

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

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare;  

 Având în vedere Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 

467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane 

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

asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora; 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2),  art.81 alin.(2) lit.n)  şi  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului 

Multifuncţional Phoenix, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, la valoarea de 1.715 lei/lună, din care 622 lei cheltuieli de personal și 1.093 lei cheltuieli 

materiale.   

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        47 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor 

de tip rezidenţial, complex social de servicii tip creşă şi în sistemul de asistenţă maternală 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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 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 modificări şi completări ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență social și protecția 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de 

familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali 

ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip 

rezidenţial, complexele sociale de servicii tip creşă şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 după cum urmează: 
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 a) pentru componenta tip centru de plasament, inclusiv centru maternal: costul mediu lunar 

de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma: 3.181 lei, din care 1.501 lei cheltuieli de personal și 

1.680 cheltuieli materiale; 

 b) pentru componenta complex social de servicii tip creşă: costul mediu lunar de 

întreţinere/copil protejat este 1.341 lei, din care 835 lei cheltuieli de personal și 506 cheltuieli 

materiale; 

 c) pentru modulele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și casele de tip familial: 

costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de: 4.983 lei, din care 2.695 lei 

cheltuieli de personal și 2.288 lei cheltuieli materiale; 

 d) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1: costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este 

stabilit la suma de:  1.383 lei. 

 

 Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreţinere/copil protejat astfel cum este stabilit la art.1 

din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.  

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

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        48 

 Data:     31.03.2016  

 

  



100 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                          

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul 

centrelor de îngrijire şi asistență pentru persoanele cu dizabilități din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

taxe locale 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. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

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

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale; 

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

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

protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 

nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul centrelor de îngrijire şi asistență 

pentru persoanele cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, la suma de 4.215 lei, din care 2.008 lei cheltuieli de personal și 2.207 lei cheltuieli 

materiale. 

 Art.2. (1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        49 

 Data:     31.03.2016   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

       

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, 

compus din Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și 

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina 

din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

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

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de 

familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali 

ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

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

și Regulamentul-cadru de organizare lu funcționare ale Direcției generale de asistență social și 

protecția copilului, republicată, cu modifcările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 

nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 

467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane 

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

asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora; 
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 În temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborate cu prevederile art.115 

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face 

decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1, astfel: 

 

 a) pentru Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov: 

   4.647 lei, din care 2.836 lei cheltuieli de personal și 1.811 lei cheltuieli materiale; 

 

 b) pentru Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina: 

      5.638 lei, din care 3.487 lei cheltuieli de personal și 2.151 cheltuieli materiale. 

 

 Art.2.(1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        50 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

    

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor 

şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi 

Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 

 

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

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

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

taxe locale 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. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidenţiale; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență social și protecția 

copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare, 

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar şi costul mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul 
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Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel: 

 

a) pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti: 

 costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit 

la suma de 3152 lei, din care 1446 cheltuieli de personal și 1706 lei cheltuieli 

materiale; 

 costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere este stabilit la suma de 963 lei. 

b) pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 

 costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit 

la suma de 2719 lei, din care 1243 cheltuieli de personal și 1476 lei cheltuieli 

materiale; 

 costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia 

lunară de întreţinere este stabilit la suma de 957 lei. 

c) pentru componenta de protecţie în regim de urgenţă din cadrul Complexului Social 

de Servicii Odăi: 

 costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit 

la suma de 1873 lei, din care 595 cheltuieli de personal și 1278 cheltuieli materiale. 

 

 Art.2.(1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        51 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind aprobarea desfăşurării activităţii „Prietenul meu de altă etnie”, 

cu ocazia zilei internaţionale a romilor 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia 

pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă social şi protecţia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă desfăşurarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1, a activităţii „Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor, 

pentru data de 08.04.2016, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităţii se suportă din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru anul 2016. 

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

şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



107 

 

  (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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        52 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului ”România frumoasă” 

 

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

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

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

taxe locale 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; 

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

completările ulterioare; 

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

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

protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile art.28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 a Proiectului ”România frumoasă”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Valoarea totală a Proiectului este de 7.900 lei, costurile fiind suportate din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru 

anul 2016, din sumele destinate plăţii ajutoarelor sociale şi de urgenţă. 

 Art.3.(1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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  (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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        53 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

privind darea în folosinţă gratuită, către Fundația Institutul Naţional Democrat pentru  

Afaceri Internaţionale România, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă  

de  31, 5 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, Pavilion 3, parter, 

 aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în 

scopul derulării proiectelor şi programelor de interes public 

 

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

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

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

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

1; 

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

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

 Luând în considerare solicitarea formulată de Fundația Institutul Naţional Democrat pentru 

Afaceri Internaţionale România, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 sub nr. 11679/03.03.2016; 

 Având în vedere Raportul de activitate întocmit de Fundația Institutul Național Democrat pentru 

Afaceri Internaționale România, pentru perioada 2011-2015; 

 În temeiul  prevederilor art.45 alin.(3) 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 darea în folosinţă gratuită, către Fundația Institutul Naţional Democrat pentru 

Afaceri Internaţionale România, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 31, 5 

mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, Pavilion 3, parter, aflat în folosinţa 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul derulării proiectelor 

şi programelor de interes public. 

 Art.2. În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, între Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundația Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri 

Internaţionale România se va încheia un contract de comodat.  
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 Art.3. Fundația Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale România va suporta, 

proporţional cu suprafaţa aflată în folosinţă gratuită, cheltuielile administrative ale spaţiului ( apă, 

gaze, curent electric, etc.). 

 Art.4.(1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundația Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale 

România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        54 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOrrggaanniiggrraammeeii  şşii    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccțțiiii  aallee  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aallee  

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 completările şi 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; 
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 Cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 2/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

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

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

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

nr. 102/28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi Regulamentului de 

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

Consiliului Local sector 1 -  Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1291 din 

15.03.2016 privind modificarea dispozițiilor art. 1 din dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului 

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

Sectorului 1 al Municipiului București; 

 În vederea aplicării prevederilor imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României 

nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, să se 

încadreze în numărul maxim de posturi stabilit conform adresei Instituției Prefectului Municipiului 

București nr. 4766 din 18.03.2015 înregistrată sub nr. 431 din 24 .03.2015, a adresei Instituției 

Prefectului Municipiului București nr. 5915 din 03.04.2015 înregistrată sub nr. 525 din 07.04.2015, 

adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 20434 din 16.12.2015 înregistrată sub nr. 1896 

din 22.12.2015, a adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 3137 din 18.02.2016 

înregistrată sub nr. 289 din 23.02.2016 precum și a adresei Instituției Prefectului nr. 4165 din 

04.03.2016 înregistrată sub nr. 392 din 08.03.2016;   

 Plecând de la:  

 Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 431 din 

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

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

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

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

96/05.03.2014, respectiv 630 posturi; 

 Având în vedere adresa Sectorului 1 al Municipiului București nr. 281/10.03.2015, înregistrată 

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

proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și 

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

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

valoarea proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum 

și perioadele de implementare; 

 Adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 525 din 

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

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

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

serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, iar numărul maxim de posturi stabilit pentru 

anul 2015, potrivit punctului 3 din procedură, este de 255 posturi, prevăzute pentru poliția locală și 

paza obiectivelor de interes local;  

 Prin adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 20434 din 16.12.2015 înregistrată 

sub nr. 1896 din 22.12.2015 se comunică că, începând cu data de 16.12.2015 sunt stabilite 3 (trei) 

posturi  potrivit punctului 4 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

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

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;   

 Ținând seama de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 3137 din 18.02.2016 

înregistrată sub nr. 289 din 23.02.2016 prin care se comunică că numărul maxim de posturi stabilit 

pentru anul 2016, din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la 

nivelul subdiviziunii administrativ – teritoriale sector 1 al municipiului București, prevăzută la anexa la 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, rămân cele stabilite anterior și anume de 630 

posturi (…);   

 În vederea respectării numărului maxim de posturi stabilit prin adresa Instituției Prefectului 

Municipiului București nr. 4165 din 04.03.2016 înregistrată sub nr. 392 din 08.03.2016 prin care se 

aduce la cunoștință că, începând cu data de 16.03.2016, numărul maxim de posturi stabilit pentru 

subdiviziunea administrativ – teritorială Sector 1 al municipiului București, potrivit punctului 4 din 

procedura de stabilire a numărului maxim de posturi, se reduce cu un post, astfel că rămân 2 

posturi, până la data de 01.10.2016.    

 Văzând referatul aprobat nr.J/507din 15.03.2016 al Direcției Investiții – Serviciul Reabilitare 

Termică și Energii Alternative prin care se stabilește desființarea unei funcții contractuale vacante de 

executie, de referent grad profesional 1 A; 

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

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

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

modificările și completările  ulterioare; 

 Pentru a asigura flexibilitate şi reacţie rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 2016 

ca urmare a desființarii unui  post prin stabilirea numărului maxim de 2 posturi până la data de 

01.10.2016 potrivit punctului 4 din anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, în 

funcţie de realitatea concretă în cadrul subunităţii administrativ teritorială Sector 1 al Municipiului 



115 

 

București, raportată la valoarea proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe 

nerambursabile; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date înregistrat sub nr. 11547 din 29.03.2016 privind statul de funcții al Direcției Publice 

de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;   

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

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

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

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

şi nevoile acestuia; 

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

posturi de 991 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 

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

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

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

reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă; 

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

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

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

activităţii  instituțiilor publice de interes local etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații 

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

cadrului structurilor organizatorice;   

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

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură 

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

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

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

aparatului de specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 Art.5.(1) Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, 

Direcția Investiții, 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 instituţiilor 

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 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        55 

 Data:     31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ccoommpplleettaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  IInntteerrnn  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ddee  llaa  nniivveelluull  

  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii,,  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aa  SSeeccttoorruulluuii    

11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  nnrr..  3377//2288..0022..22001122,,  mmooddiiffiiccaattăă  șșii  ccoommpplleettaattăă  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  

CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aa  SSeeccttoorruulluuii11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  nnrr..  7766//2266..0044..22001122,,  mmooddiiffiiccaattăă  șșii  

ccoommpplleettaattăă  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  nnrr..  115566  ddiinn  2266..0077..22001122 

          

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

către Direcţia Management Resurse Umane; 

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

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

1; 

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

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

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

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; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autoritățile și instituțiile publice;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările; 

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

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; 

 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea 

Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile din Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1017/2015 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

Cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr.2/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; 

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

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

unele măsuri fiscal- bugetare; 

 Ținând cont de prevederile Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007, 

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

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

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

Consiliului Local Sector 1 -  Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 Privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 28.02.2012 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 319 din 18.10.2017 

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate de la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;  

 Cu respectarea prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

1277 din 15.03.2016 privind reglementarea fumatului; 

 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; 

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

municipiului Bucureşti, trebuie să implementeze prevederile legale ce au ca scop interdicția 

salariaților de a fuma la locul de muncă etc.;  

 Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații 

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

cadrului privind sancțiunile disciplinare aplicate salariaților de la nivelul sectorului 1 al municipiului 

București cu privire la nerespectarea interdicției de a fuma la locul de muncă;   

 În temeiul art.45 alin.(1), art.8, alin.(2, lit. e, şi art.115 alin.(1, lit.b, din Legea nr. 215/2001 a 

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

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.I. Regulamentul Intern al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 

București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

37/28.02.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului1 al Municipiului 
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București nr. 76/26.04.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 

26.07.2012, se completează după cum urmează: 

 

 După  litera j), alineatul 3, al articolului 99 din capitolul IX Disciplina Muncii și Răspunderea 

Disciplinară (Sancțiuni) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului 

București nr. 37/28.02.2012 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de 

la nivelul Sectorului1 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se introduce 

o nouă literă, k), cu următorul cuprins: 

 “ k) nerespectarea interdicției de a fuma la locul de muncă potrivit prevederilor Legii nr. 15/2016 

privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun coroborate cu prevederile Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 1277 

din15.03.2016 privind reglementarea fumatului. ” 

 

  Art.II. Completarea Regulamentului Intern a fost elaborată în temeiul prevederilor art. 3, 

alineatul (1)  din Legea nr. 349/2002, cu modificările și completările ulterioare  și cu informarea 

reprezentaților salariaților.   

 Art.III. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării și se încorporează 

în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului București nr. 

37/28.02.2012 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de la nivelul 

Sectorului1 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, identificându-se cu 

aceasta.   

 Art.IV. Direcția Mangement Resurse Umane de la nivelul aparatului de specialitate al 

Sectorului 1 al Municipiului București va lua măsuri de afișare cu privire la completarea 

Regulamentului Intern precum și de luare la cunoștință de către toți angajații.   

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

şi întregul aparat de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 

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

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

Adrian Tănăsescu  

 SECRETAR 

Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 Nr.:        56 

 Data:     31.03.2016 
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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 stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2016 

în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii 

 

 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 extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 

anul 2016 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 14767/02.03.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum și Raportul Comisiei 

Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Procesul – verbal de predare – primire a dosarelor depuse în baza H.G. nr. 962/2001, 

încheiat în data de 15.02.2016, al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind 

repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de 

obiective de investiţii din cadrul programului „38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, 

derulat prin intermediul A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 48/2006 privind aprobarea Criteriilor cadru la 

stabilirea ordinei de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, modificată 

şi completată cu H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 şi H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se aprobă reactualizarea punctajului pentru anul 2016, conform criteriilor cadru 

prevăzute în H.C.L. nr. 48/2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 84/2006 şi 

H.C.L. nr. 51/2007, pentru tinerii – medici rezidenţi care au depus dosare până la data de 31 

decembrie 2015 în vederea obținerii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 

152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Art.2  Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea de locuinţe pentru tineri – medici 

rezidenţi, situate în incinta Spitalului Colentina, în temeiul Legii nr. 152/1998, conform anexelor nr. 1 

şi 2, după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 - locuinţe cu o cameră   –   51 poziții. 

 Anexa nr. 2 - locuinţe cu două camere  –   15 poziții. 

       Total –    66 poziții. 

 

 Art.3  Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 

priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primarului Sectorului 2, în termen de 7 zile de la 

afişarea listelor. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în 

condiţiile legii. 

 

 Art.4  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţa 

publică prin afişare. Aducerea la cunoştinţa publică se va face în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale a hotărârii de către Secretarul Sectorului 2 către Instituţia Prefectului Municipiului 

Bucureşti.  

 

 Art.5  Primarul Sectorului 2 şi Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ, prin 

Serviciul Spaţiu Locativ din cadrul aparatului propriu de specialitate, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 12 

Bucureşti,11.03.2016  

 

 

 *Anexele se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București si 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 extraordinară din data 

de 11.03.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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 anularea creanţelor aflate în sold la instituția ”Sectorul 2 al Municipiului  

București” la data de 31 decembrie 2015, în valoare de până la 20 lei inclusiv 

 

 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 extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanţelor aflate în sold la instituția 

”Sectorul 2 al Municipiului București” la data de 31 decembrie 2015, în valoare de până la 20 lei 

inclusiv;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 12596/24.02.2016 al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în art. 96 alin. (3) din Legea nr. 207/20.07.2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, 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 anularea tuturor creanțelor aflate în sold la instituția ”Sectorul 2 al Municipiului 

București” la data de 31 decembrie 2015, în valoare de până la  20 lei inclusiv. 

                

 Art.2.  Primarul Sectorului 2 şi Directorul Executiv al Direcţiei Economice vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.13 

Bucureşti, 11.03.2016 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 11.03.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

http://www.ps2.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea  și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea  

Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a  

Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 105/2015 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 

67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea  și completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, 

Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel 

cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 105/2015;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 46091/19.02.2016 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 12621/24.02.2016 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane, 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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data 

de 01.03.2016. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a Poliției Locale; 

 - Dispoziția nr. 3715/2015 pentru modificarea și completarea Dispoziției nr. 3517/2015 privind 

delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Directorul General 

al Poliției Locale 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, 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Se aprobă modificarea şi completarea Anexei 3 – ”Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Poliției Locale Sector 2” – la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind 

reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 105/2015, conform Anexei denumită ”Modificare la Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2” ce conţine 8 file şi face parte din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind 

reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 105/2015, rămân aplicabile. 

 

 Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul  General al Poliţiei Locale 

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

    (2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei 

Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 14 

Bucureşti, 13.03.2016 
 
  

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din 

data de 11.03.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa  se comunică instituțiilor interesate și poate  fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea 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 extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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. 11559/19.02.2016 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului precum și Raportul 

Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor; 

 - Ordonanţa de Urgenţă 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; 
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 - 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. 54/2015 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; 

 

 În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

                                

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia 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”, conform 

anexei nr. 1. 

 (2) Se aprobă modelul „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele 

CAEN”, conform anexei nr. 2 şi al formularelor, conform anexelor nr. 3 - 5. 

 (3) Anexele nr. 1-5 conțin un număr de 13 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de 

către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să efectueze demersurile necesare  către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea delegării competenței Consiliului Local al 

Sectorului 2 de a stabili şi sancţiona contravenţii în domeniul reglementat de prezenta hotărâre, 

conform art. 2 alin. (4) din O.G.R. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi 

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  
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 Art. 5 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 114/14.12.2015 își 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.15 

Bucureşti, 11.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Anexele se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București si 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 extraordinară din data 

de 11.03.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

www.pmb.ro
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H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 49/2014 privind aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a Studiului de fezabilitate pentru  

obiectivul de investiţii „5 fântâni furnizare apa potabilă din puțuri de mare adâncime” 

 

 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 extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 49/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a Studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni furnizare apa potabilă din puțuri de mare 

adâncime”;  

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 1788/03.03.2016 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 Comisiei de de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Certificatul de urbanism nr. 251/41”C” din data de 18.11.2015, eliberat de Primăria 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. 18/2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2; 

 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.I Anexele nr. 1 – 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 49/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, a devizelor generale și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni 

furnizare apa potabilă din puțuri de mare adâncime” se modifică și se completează, în sensul 

înlocuirii amplasamentului menționat la poziția nr. 5, respectiv Barbu Văcărescu nr. 4 – 6, Sector 2, 

cu Aleea Circului, Sector 2, conform anexei ce conține un număr de 60 file și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 49/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, a devizelor generale și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni 

furnizare apa potabilă din puțuri de mare adâncime”, rămân aplicabile. 

 

 Art.III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Administrației 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

            (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi poate fi consultată 

la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.16 

Bucureşti, 11.03.2016 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 11.03.2016 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 aprobarea implementării programului „Şanse pentru sănătate” 

pentru acordarea de tichete sociale persoanelor aflate în situații de risc social 

 

 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 extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării programului „Şanse 

pentru sănătate” pentru acordarea de tichete sociale persoanelor aflate în situații de risc social;  

 Analizând: 

 - Referatul de specialitate şi Nota de Fundamentare înregistrate la Centrul de Relaţii cu Publicul 

din cadrul Primăriei Sectorului 2 sub nr. 11340/19.02.2016, întocmite de Directorul General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum și Raportul Comisiei de 

Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului 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; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă implementarea programului ,,Şanse pentru sănătate", destinat persoanelor 

aflate în situații de risc social, cu privire la acordarea de ajutoare materiale constând în tichete 

sociale, în vederea achiziţionării de produse farmaceutice și dispozitive medicale. 

 

 Art.2 (1) Metodologia de acordare a tichetelor sociale se va stabili de către Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea 

Consiliului Local Sector 2, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri şi va fi 

supusă aprobării Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

  (2) Metodologia de acordare a tichetelor sociale va preciza categoriile de beneficiari 

aflate în situații de risc social, valoarea nominală și numărul tichetelor sociale aprobate pentru un 

beneficiar, perioada de acordare a sprijinului, precum și alte condiții necesare bunei desfășurări a 

programului. 

 

 Art.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 va asigura selecţia 

unităţii emitente de tichete sociale în condiţiile legii. 

 

 Art.4  Finanţarea programului se face din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinaţie. 

 

 Art.5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.6  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr. 17 

Bucureşti, 11.03.2016 

 

 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 11.03.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare  

şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public 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 extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii 

şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 15282/03.03.2016 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. 15137/03.03.2016 întocmit de Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 15051/02.03.2016 întocmit de Direcţia Management Proiecte 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 Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Adresa nr. 3606/25.02.2016 emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - 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. 

 În temeiul prevederilor 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) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, instituţie publică, cu personalitate 

juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3.  
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  (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 24 file şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului 

Public Sector 2 este de 324 posturi, din care 20 personal de conducere, 85 personal de execuţie şi 

219 muncitori. 

  

 Art.2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/ transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului 

total de posturi aprobat prin organigramă.  

 

 Art.3 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/ 31.03.2014  privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public 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, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.18 

Bucureşti, 11.03.2016 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 11.03.2016 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 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în 

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 extraordinară, astăzi, 11.03.2016; 

 Luând în considerare proiectul de privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri 

situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 8432/09.02.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Rapoartele de informare şi consultare a publicului ale documentaţiilor de urbanism menționate 

în anexa proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Avizele Arhitectului Șef emise de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului București în 

baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 

menționate în anexa proiectului de hotărâre; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - 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; 

 - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - 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; 

 - 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; 

 

http://www.ps2.ro/
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 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu şi Rapoartele de informare şi consultare a 

publicului pentru documentaţiilor de urbanism, prevăzute în anexa ce cuprinde 14 poziții. 

  (2) Termenul de valabilitate al documentaţiilor de urbanism este stabilit în funcţie de 

complexitatea  investiţiei, în intervalul 2 – 3 ani de la data aprobării prezentei hotărâri, fiind menționat 

în anexă. 

  (3) Anexa cuprinde un număr de 2 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (4) Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexă reprezintă regulament de 

urbanism şi dau dreptul la construire numai în baza unei autorizaţii de construire eliberată conform 

legislației în vigoare. 

 

 Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

 NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 TOMA ŞUTRU 

 

Hotărârea nr.19 

Bucureşti, 11.03.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *Anexa se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București si 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 extraordinară din data 

de 11.03.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

  

  

www.pmb.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/29.02.2016  

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuințe din  

programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al  

Municipiului Bucureşti 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi Referatul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Achiziţii Publice şi Dezvoltare – Serviciul 

Investiţii nr.P.9.1/ 262/16.03.2016. 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit dispozițiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea 

performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, cu completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 81, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 

43/29.02.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice și Dezvoltare – Serviciul 

Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor 

legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 17.03.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 56/17.03.2016 
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                                                                                                                ANEXA 

la HCLS4 nr. 56/17.03.2016 

 

 

 

Nr.Crt. 

 

 

DENUMIRE OBIECTIV 

VALOARE 

INVESTIȚIE  

(inclusiv TVA) 

 

VALOARE C+M 

(inclusiv TVA) 

1. Reabilitare termică bloc 52,  

str. Straja nr. 12 2.103.450,0 1.896.873,0 

2. Reabilitare termică bloc U1, str.Emil  

Racoviță nr. 8 1.434.990,0 1.293.767,0 

3. Reabilitare termică bloc A9, str. 

 Izvorul Mureșului , nr. 2 2.143.031,0 1.933.878,0 

4. Reabilitare termică bloc 11, Şos.  

Giurgiului , nr. 119 , sc. 3-7 4.391.205,0 3.969.323,0 

5. Reabilitare termică bloc 18, Şos.  

Giurgiului , nr. 122A 1.055.113,0 950.634,0 

6. Reabilitare termică bloc A12, aleea 

Râul Sadului , nr. 2 960.209,0 865.309,0 

7. Reabilitare termică bloc 10,  

str. Împăratul Traian , nr. 7 1.822.527,0 1.643.054,0 

8. Reabilitare termică bloc 5C,  

Şos. Olteniţei nr. 34 1.341.814,0 1.208.435,0 

9. Reabilitare termică bloc 3, str. Pictor  

Ștefan Dumitrescu , nr. 5 1.892.708,0 1.706.274,0 

10. Reabilitare termică bloc 20,  

str. Cornetului , nr. 6 , sc. 1 945.276,0 851.969,0 

11. Reabilitare termică bloc 20, str.  

Cornetului , nr. 6 , sc. 2 929.855,0 837.950,0 

12. Reabilitare termică bloc 34, str. Ctin 

Rădulescu Motru , nr. 8 2.075.136,0 1.870.745,0 

13. Reabilitare termică bloc 80, str.  

Govora, nr. 1 1.403.340,0 1.262.421,0 

14. Reabilitare termică bloc B, str.  

Tudor Gociu, nr. 24-26 885.612,0 797.071,0 

15. Reabilitare termică bloc F15, str.  

Dorohoi, nr.16 536.928,0 483.888,0 

 TOTAL 23,921,194.0 21,571,591.0 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului  local  al  Sectorului 4  pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Având în vedere : 

 -  Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti ; 

 -  Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. P.6.2/ 1649 /17.03.2016. 

 Luând în considerare prevederile : 

 - art.8. litera (a) art.19 alin.(1) litera (a), art.20 alin .(1) litera (a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), 

(6) şi (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată; 

 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1.  Se aprobă bugetul creditelor externe în sumă de  102.305,51 mii lei , conform anexelor 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

  

  - Anexa 1.   - centralizator -  Credite externe 

 - Anexa 1.1   - cap. 70.06 -  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

 - Anexa 1.2   - cap. 70.06.03 -  Locuinţe 

 - Anexa 1.3   - cap.70.06.03.01 -  Dezvoltarea sistemului de locuinţe 

 

 Art. 2.   Se aprobă Lista de investiţii aferentă Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, conform 

anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

       -  anexa nr. 2. „ Lista de investiţii  a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti” 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcţia Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum şi de către 

instituţiile publice implicate, conform competenţelor şi comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local şi Documente Electorale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 17.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 57/17.03.2016  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia domnului SPIRIDON ŞTEFAN înregistrată la Secretariatul 

Consiliului Local Sector 4 cu nr. 108/ 21.03.2016. 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 26/22.03.2016; 

În baza dispoziţiilor art.9 alin.2 lit ”a” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată;   

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din 

cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului SPIRIDON Ştefan, precum şi vacantarea acestui 

loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 22.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 58/22.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401-335.92.30 Fax. +401-337.33.10 
 

HOTĂRÂRE 

privind delegarea unui consilier local pentru exercitarea temporară a atribuţiilor  

viceprimarului Sectorului 4 
 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 Luând în considerare demisia domnului SPIRIDON ŞTEFAN înregistrată la Secretariatul 

Consiliului Local Sector 4 cu nr. 108/ 21.03.2016; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 181/11.11.2015 privind delegarea 

unui consilier local pentru exercitarea temporară a atribuţiilor viceprimarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de procesul verbal al Comisiei de validare;  

 Având în vedere prevederile art.11 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002; 

 În temeiul art. 57 alin. (3) şi alin. (7), coroborat cu art. 72 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se deleagă domnul DELEGEANU Dan-Bogdan, consilier local, să exercite temporar 

atribuţiile viceprimarului Sectorului 4. 

 Art.2. Pe perioada exercitării mandatului domnul Delegeanu Dan-Bogdan îşi păstrează statutul 

de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statul, şi va primi o indemnizaţie 

lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar.  
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din 

data de 22.03.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Doina – Delia STOLOJANU 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 59/22.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare demisia doamnei TOMA VERONICA înregistrată la Cabinet Secretar cu 

nr. 21/ 01.03.2016. 

 Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul şi Secretarul sectorului 4 nr. 24/10.03.2016; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În baza dispoziţiilor art.9 alin.2 lit ”a” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, modificată şi completată;   

 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului  de consilier, din 

cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al doamnei TOMA Veronica, precum şi vacantarea acestui loc 

în Consiliul Local al sectorului 4. 

   

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.60/31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 4 şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 45/2011, privind constituirea 

Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 4; 

 Ţinând cont de prevederile art. 28 şi art. 29 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (5) şi ale art. 81 alin. (2) lit. j) şi l) din Legea nr. 

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

Consiliul Local al Sectorului 4,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se modifică componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 4, organism cu rol 

consultativ, astfel:  

 - Primarul Sectorului 4 – Preşedintele Comisiei; 

 - Şeful/Reprezentantul Poliţiei Sectorului 4 – Membru; 

 - Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 – Membru; 

 - Secretarul Sectorului 4 – Membru; 

 - Mircea-Ovidiu IOSUB - Consilier local – Membru; 

 - Florian GIUGLEA - Consilier local – Membru; 

 - Nicolae VÂRTEJARU - Consilier local – Membru. 

 Art. 2  Comisia Locală de Ordine Publică Sector 4 funcţionează conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 4, prevăzut în Anexa* care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 3. Cu data prezentei Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 41/2014 şi nr. 53/2014 

îşi încetează aplicabilitatea, iar Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 45/2011, privind constituirea 

Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 4, se modifică în mod corespunzător.  

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 4 precum şi 

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 4. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.61/31.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/


147 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea dării în administrare a unui număr de 7 spaţii situate în Şos Giurgiului 

nr.107, Sector 4 Bucureşti, aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi 

Comerciale Sector 4, către  Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând în consideraţie Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 4 nr. 332340/14.03.2016; 

 Ținând cont de prevederile  Legii nr.282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, şi 

prevederile art. 861 alin.3 şi art.868 alin.(1) și (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Văzând  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

 În baza dispoziţiilor art.36 alin.(5) lit.a), art. 45 alin. (3) coroborat art.115 alin.(1), lit b) din Legea  

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic Nu se aprobă darea în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale Sector 4,  a unui număr de 7 spaţii situate în Şos Giurgiului nr.107, Sector 4, Bucureşti, aflate 

în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

 

Nr. 62/31.03. 2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind transmiterea 

imobilului situat  în Şos. Olteniţei, nr. 290, sectorul 4, Bucureşti, cu nr.3485, din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public 

al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 , 

în vederea realizării unui complex social multifuncţional 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi referatul de specialitate  

nr.P.10/383/18.03.2016  al Direcţiei Control şi Administraţie Publică; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Ţinând seama de Protocolul de Colaborare nr. 7767/18.02.2016 dintre Sectorul 4 al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerul Apărării Naţionale; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, art. 9, 

alin.1, precum şi art.36, alin.2, lit.c  din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale 

 În temeiul art. 45  şi art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea imobilului 

din Şos. Olteniţei, nr.290, sectorul 4, Bucureşti, cu nr. 3485 aflat în domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării unui complex social 

multifuncţional. 

 Art. 2  Alocarea unui  procent  din totalul spaţiilor de cazare care va reveni Ministerului Apărării 

Naţionale precum şi regulamentul privind modalitatea şi condiţiile de repartizare a locurilor de cazare 

vor fi aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4.  

 Art. 3  Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Apărării Naţionale, Secretariatului 

General al Guvernului şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 4  Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 şi Direcţia Control şi Administraţie Publică 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea va fi efectuată de către 

Serviciul Tehnic Consiliul Local şi Documente Electorale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.63/31.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă şi stabilirea procedurii de întocmire a 

dosarelor şi a metodologiei de aprobare a ajutoarelor de urgenţă sub formă de tichete sociale, 

cu ocazia Sfintei Sărbători de Paşti pentru anul 2016 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. D2/1095/25.03.2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4; 

 În baza reglemetarilor cuprinse în: 

 -art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată; 

 -art. 1 alin. 1 din H.G.R. nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

 -Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 -H.G.R. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 -Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

 -O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art. 81 alin.2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

  

 Art.1. Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgenţă sub formă de tichete sociale, cu ocazia 

Sfintei Sărbători de Paşti, anul 2016. Distribuirea tichetelor sociale se va efectua până la data de 

29.04.2016 

 Art.2. Se aprobă procedura de întocmire a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgenţă sub 

formă de tichete sociale, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de deosebite, cu ocazia 

Sfintei Sărbători de Paşti, anul 2016, conform Anexei nr. 1* la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă metodologia de aprobare a ajutoarelor de urgenţă sub formă de tichete 

sociale, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de deosebite, cu ocazia Sfintei Sărbători de 

Paşti, anul 2016, conform Anexei nr. 2* la prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Se aprobă Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă sub formă de tichete sociale, 

actele necesare pentru completarea dosarului de ajutoarelor de urgenţă sub formă de tichete sociale, 

cu ocazia Sfintei Sărbători de Paşti, pentru anul 2016, procesul-verbal şi referatul de anchetă socială, 

conform Anexelor nr. 3-6*, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 5. Secretarul Sectorului 4, serviciile de specialitate împreună cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.64/31.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2016, efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, republicată 

 

 

   Consiliul Local al sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. D2/1096/25.03.2016 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4; 

   Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; 

    În baza prevederilor art. 6 alin. 7 şi alin. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, republicată; 

Potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2016, prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 1* la 

prezenta hotărâre; 

 Art. 2. Cu aceeaşi dată se aprobă Instrucţiunile de implementare a Planului prevăzut la art. 1, 

conform Anexei nr. 2* la prezenta hotărâre; 

 Art. 3. Activităţile ce urmează a fi prestate de către beneficiarii menţionaţi la art. 1, se vor stabili 

prin dispoziţie de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului sector 4. 

 Art. 4. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 171/15.12.2014 îşi va înceta 

aplicabilitatea. 

 Art. 5. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor 

legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.65/31.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea serviciilor publice în care contravenienţii 

vor presta activităţi în folosul comunităţii 

 

 Consiliul Local al sectorului 4; 

 

 Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Ţinând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Având în vedere Referatul de specialitate nr. S.2/736/28.03.2016 al Direcţiei Juridice; 

 Examinând mandatele de executare venite din partea autorităţilor judecătoreşti; 

 În baza reglementărilor cuprinse în: 

  -art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 44/29.02.2016 privind  desfiinţarea Direcţiei 

Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Contravenienţii cu domiciliul sau reşedinţa pe raza sectorul 4, obligaţi prin hotărâre 

judecătorească definitivă, care au condamnări mai puţin de 30 de ore de muncă, vor putea presta 

activităţi în folosul comunităţii în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4; 

 

 Art. 2. Contravenienţii cu domiciliul sau reşedinţa pe raza sectorul 4, obligaţi prin hotărâre 

judecătorească definitivă, care au condamnări mai mult de 30 de ore de muncă, vor putea presta 

activităţi în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4; 

 

 Art. 3. Locurile în care contravenienţii vor presta activităţile în folosul comunităţi sunt prevăzute 

în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; 

 

 Art. 4. Se aprobă Instrucţiunile de implementare a prestării activităţilor în folosul comunităţii, 

conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre; 

 

 Art.  5. Anexele 1* şi 2* fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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 Art. 6. Cu data prezentei, arhiva contravenienţilor împreună cu mandatele aflate în executare la 

fosta Direcţie Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 vor fi preluate de Direcţia Pieţe şi 

Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, pe bază de process verbal, în termen de 5 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

 

 Art. 7. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 149/31.08.2015 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 8. Secretarul Sectorului 4, serviciile de specialitate din cadrul Sectorului 4 al municipiului 

Bucureşti împreună cu direcţiile implicate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor legale; 

 

 Art. 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităţilor judecătoreşti de la care se primesc 

mandate de executare, precum şi tuturor direcţiilor interesate.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 31.03.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Doina – Delia STOLOJANU 
 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr.66/31.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.pmb.ro/


156 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 

 

SUMAR  
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Sentinţa civilă  nr. 7925/şedinţa publică din data de 28.11.2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sentinţa civilă  nr. 7925/şedinţa publică din data de 28.11.2014 poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  

www.pmb.ro la 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 alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 

1.9; 

 În temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege dl consilier Buznicea Cristinel în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o 

perioadă de 3 luni, până la data de 30.06.2016. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 80 

Data:  24.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând 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 H.G. nr. 53/10.02.2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării 

în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2016 în sumă de 941.031 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 933.058 

mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 115.264 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 115.264 mii lei, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 256 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 

III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 81 

Data: 24.03.2016 

 

*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 

pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Şcoala 

Gimnazială ,,Româno-Finlandeză”, Grădiniţa „Wonderland”, Grădiniţa „Sfântul Nicolae” 

şi Grădiniţa „Art & Play” la unităţi de învăţământ particular 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

a adresei Şcolii Gimnaziale „Româno-Finlandeză” cu nr. 15 din data de 13.01.2016 înregistrată la 

sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 244 din data de 13.01.2016, a adresei Şcolii Gimnaziale 

,,Româno-Finlandeză” cu nr. 17 din data de 13.01.2016 înregistrată la registratura Primăriei 

Sectorului 6 cu nr. 1554 din data de 15.01.2016 şi redirecţionată Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu 

nr. 634 din data de 26.01.2016, a Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5740 din 

data de 12.11.2015, a adresei Grădiniţei „Wonderland” cu nr. 85 din data de 16.09.2015 înregistrată 

la registratura Primăriei Sectorului 6 cu nr. 1041 din data de 12.01.2016 şi redirecţionată 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 916 din data de 03.02.2016, a Ordinului Ministrului Educaţiei 

Naţionale nr. 4710 din data de 01.10.2014, a adresei Grădiniţei „Sfântul Nicolae” înregistrată la sediul 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1238 din data de 16.02.2016, a Ordinului Ministrului Educaţiei 

Naţionale nr. 3901 din data de 26.05.2015, a adresei Grădiniţei „Art & Play” cu nr. 137 din data de 

08.02.2016 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 1315 din data de 19.02.2016, a 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5755 din data de 12.11.2015; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 la unităţi de învăţământ particular cu 

următoarele unităţi de învăţământ particular, respectiv Şcoala Gimnazială „Româno-Finlandeză”, cu 

sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Răsăritului nr. 59, Sector 6, Grădiniţa „Wonderland”, cu sediul în 

Municipiul Bucureşti, Str. Valea Oltului nr. 25, Sector 6, Grădiniţa „Sfântul Nicolae”, cu sediul în 
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Municipiul Bucureşti, Str. Gheorghe Spacu nr. 21, Sector 6 şi Grădiniţa „Art & Play”, cu sediul în 

Municipiul Bucureşti, Str. Valea Danului nr. 22, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor  H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 rămân neschimbate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 82 

Data: 24.03.2016 
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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 

pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016  

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar  

2016 – 2017 cu Grădiniţa „Wonderland” la unităţi de învăţământ particular 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6; 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

a adresei Grădiniţei „Wonderland” cu nr. 85 din data de 16.09.2015 înregistrată la registratura 

Primăriei Sectorului 6 cu nr. 1041 din data de 12.01.2016 şi redirecţionată Administraţiei Şcolilor 

Sector 6 cu nr. 916 din data de 03.02.2016, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4710 din data 

de 01.10.2014; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul  Local  Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 la unităţi de învăţământ particular, 

cu următoarele unităţi de învăţământ particular, respectiv Grădiniţa „Wonderland”, cu sediul în 

Municipiul Bucureşti, Str. Valea Oltului nr. 25, Sector 6. 

 Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 rămân neschimbate.  

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 83 

Data: 24.03.2016 
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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 

pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei 

pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 456 alin. (2) lit. a)-g), i)-k), m) şi r) şi art. 464 alin. (2) lit. a)-e), 

g)-j) şi r), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform cărora Consiliile locale pot hotărî să 

acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru clădiri şi terenuri şi 

H.C.G.M.B nr. 272/22.12.2015; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe 

clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform art. 456 alin. 

(2) lit. a)-g), i)-k, m) şi r) şi art. 464 alin. (2) lit. a)-e), g)-j) şi r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 272/2015, prevăzută 

în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

   (2) Se aprobă Anexa 1.1 la Procedură reprezentând model cerere şi Anexa 1.2. reprezentând 

model proces-vebal. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 84 

Data: 24.03.2016 

 

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

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, 

 diagnostic stabilit  minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, 

CNP 5120127460024,  minor ce se află în evidenţa Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 Având în vedere 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 avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 46 alin. (1) şi 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;  

- Prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanţarea în cuantum maxim de 23.500 lei din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, în anul 2016, a intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, pentru minorul 

Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, CNP 5120127460024, minor ce se află în evidenţa 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 85 

Data: 24.03.2016 
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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 Cătinei nr. 39”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 234 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 Cătinei nr. 39”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40662/10/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Cătinei nr. 39”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 234 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 86 

Data: 24.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 171-181”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale pe un teren 

în suprafaţă de 19.999,65 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Ciorogârla nr. 171-181”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

50407/10/1 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 171-181”,  Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 

19.999,65 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 87 

Data: 24.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Serg. Apostol 

Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective 

pe un teren în suprafaţă de 389 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 – 

“Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46199/5/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 88 

Data: 24.03.2016  
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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 Dreptăţii nr. 137”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă 

de 250 m.p., proprietate privată persoane fizice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Dreptăţii nr. 137”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

2569/12/1 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 137”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 89 

Data: 24.03.2016 
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, 

pentru extindere şi supraetajare imobil existent 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) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru 

extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 

m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 90 

Data: 24.03.2016  
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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 – “Splaiul Independenţei nr. 253”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 524 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 – 

“Splaiul Independenţei nr. 253”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40668/9/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013.  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 253”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 524 m.p., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 91 

Data: 24.03.2016 
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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 Izvorani nr. 11”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă din acte de 593 m.p. – suprafaţa măsurată de 622 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 Izvorani nr. 11”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

44844/2/8 din 21.12.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

- P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6 , 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Izvorani nr. 11”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă din acte de 593 m.p. – 

suprafaţa măsurată de 622 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 
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 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 92 

Data: 24.03.2016 
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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 Popescu Filofteia nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 209 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 – 

“Intrarea Popescu Filofteia nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

35653/13/6 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 Popescu Filofteia nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 209 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 93 

Data: 24.03.2016 
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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 Doftanei nr. 131-141”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 5.626 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 Doftanei nr. 131-141”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

48293/10/8 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 – “Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5.626 

m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 94 

Data: 24.03.2016 
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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 Valea Lungă nr. 47G”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 289 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 Valea Lungă nr. 47G”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

46478/3/8 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 Valea Lungă nr. 47G”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 289 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 95 

Data: 24.03.2016 
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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 Victor Ion Popa nr. 29”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 283,45 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 Victor Ion Popa nr. 29”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26970/7/6 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 Victor Ion Popa nr. 29”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 283,45 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 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 96 

Data: 24.03.2016 
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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 Mărgelelor nr. 13”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 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 Mărgelelor nr. 13”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

39205/2/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Mărgelelor nr. 13”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 mp., proprietate privată 

persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 97 

Data: 24.03.2016 
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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 Doftanei nr. 127A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 1.166 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 Doftanei nr. 127A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

40664/11/7 din 12.10.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 127A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.166 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 98 

Data: 24.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 3.700,57 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Ciorogârla nr. 371A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

26454/22/5 din 06.07.2015 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013. 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), litera e) coroborat cu art. 81, alin. (2) litera i), prima 

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

completările ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.700,57 m.p., 

proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 99 

Data: 24.03.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 131-133”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special şi funcţiuni conexe  

locuirii pe un teren în suprafaţă de 5.024 m.p., proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al 

Direcţiei Generale Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Aleea Lacul Morii nr. 131-133”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

41203/7/1 din 27.10.2014 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 – “Aleea Lacul Morii nr. 131-133”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special şi funcţiuni conexe locuirii pe 

un teren în suprafaţă de 5.024 m.p., proprietate privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Iulian Gheorghe Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 100 

Data: 24.03.2016 
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