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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1701 din 28.XI.2016 

 

 Având în vedere referatul de  specialitate al Direcției Administrație Publică nr. 4574/23.11.2016; 

 Adresa Direcției Generale de Poliție a Municipiului București nr. 71451/14.11.2016; 

 Adresa Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București nr. 368679/11.11.2016; 

 Adresa  Direcției  Generale  de  Poliție  Locală  și Control  a  Municipiului  București  nr. 

27166/11.11.2016; 

 Adresa Direcției Venituri nr. 18604/14.11.2016; 

 Adresa Serviciului de Protecție și Pază nr.71451/14.11.2016; 

 Adresa Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement Municipiului București  nr. 15605/11.11.2016; 

 Adresa Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București nr. 1197/11.11.2016; 

 Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.P/1522/26.01.2016 

 Adresa Parlamentului României/Camera Deputaților nr.16/375/28.06.2016 

 În conformitate cu prevederile art. 4 și 8 din Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea 

și desfășurarea adunărilor publice; 

 În temeiul art. 61 alin. 2, art. 68 și art. 83 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

 

D I S P U N E: 

 

Art.1 (1) Se constituie la nivelul Consiliului General al municipiului București, comisia de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice, în următoarea componență: 

 1.  Primar General al municipiului București; 

 2.  Secretar General al municipiului București; 

 3.  Reprezentantul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București; 

 4.  Reprezentantul Direcției Generale de Poliție a municipiului București pe linie rutieră și de 

ordine publică; 

 5.   Reprezentantul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a municipiului București; 

 (2) Direcțille prevăzute Ia punctele 3-5 ale alin.1 vor fi reprezentate de către un membru dintre 

cei desemnați în acest sens, astfel cum sunt menționați Ia punctul I din anexa nr.1, parte integrantă 

din prezenta dispoziție. 

 (3) La lucrările  ședinței  comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor  publice, în 

funcție  de  obiectul  cererilor   de  avizare,  vor  participa  în  calitate  de  consultanți/specialiști   și 
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reprezentanți ai altor instituții publice, astfel cum sunt menționați Ia punctul II din anexa nr. 1, parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul intern de funcționare a Comisiei de avizare a cererilor de organizare  

a adunărilor publice prezentat în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.3 La data prezentei, Dispoziția nr.643/01.06.2010, modificată și completată prin Dispozițiile  nr. 

1077/15.10.2012 și nr.670/22.05.2014, își încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Direcția Administrație Publică și membrii Comisiei, vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții. 

 

 

 

PRIMAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

  

Gabriela FIREA 

 

 

AVIZAT  

  

  

SECRETAR GENERAL  

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Georgiana ZAMFIR 

AVIZAT 

 

DIRECȚIA JURIDIC 

DIRECTOR EXECUTIV 

  

 Adrian IORDACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr.: 1652 din 10.XI.2016 

 

PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA  

ȘI COMBATEREA POLEIULUI  

ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI  PENTRU IARNA 2016 -2017 

 

 Având în vedere referatul Direcției Generale Infrastructură și Utilități Publice prin care se propune 

PROGRAMUL DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI PENTRU DESZĂPEZIREA ȘI COMBATEREA POLEIULUI ÎN 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  PENTRU IARNA 2016 -2017; 

 În conformitate cu adresele:  Primăriei Sector 1 D/nr. 33527/27.10.2016, Primăriei  Sector  2  nr. 

71481/14.10.2016, Primăriei Sector 3 nr. 11486/17.10.2016, Primăriei Sector 4 nr. 46645/14.10.2016, 

Primăriei Municipiului București ( pentru Sectorul 5) nr. 11286/28.09.2016, Primăriei Sector 6 nr. 

40626/14.10.2016, Administrației Domeniului Public Sector 2 nr. 12034/10.10.2016, Administrației 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 40626/14.10.2016, adrese prin care au fost înaintate 

Programele de Măsuri și Acțiuni ce  urmează a se desfășura pentru deszăpezirea și combaterea poleiului 

în Municipiul București. 

 Văzând prevederile art. 2, alin (3), lit. g) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a 

localităților, republicată  și art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată; 

 Potrivit  art. 58  - 68  din  Ordinul  A.N.R.S.C  nr.  82/2015 -  Anexa, privind aprobarea 

Regulamentului cadru al serviciului de salubritate a localităților; 

 Ținând seama de art. 8 lit. f) din O.G. nr. 21/2002 modificată și aprobată prin Legea nr. 515/2002 - 

privind gospodărirea localităților urbane și rurale; 

 În  baza  art.  55 și art. 56  Anexa  1  din  H.C.G.M.B. nr. 119/2010  privind Regulamentul  de  

organizare și funcționare  a  serviciilor  publice  de  salubritate  în municipiul București; 

 În baza Anexei 1 Cap. IV,  Art. 5, alin. 2, lit.  e)  subpunctul 3),  lit. f) din H.C.G.M.B. nr. 

120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București. 

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

Administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DISPUNE: 

 

 Art.1. La nivelul Municipiului București se va executa Programul de măsuri  și acțiuni privind 

deszăpezirea și combaterea poleiului pentru  iarna 2016-2017. 

  

 Art. 2. Pentru coordonarea și supravegherea Programului de măsuri și acțiuni menționat Ia art. 

1, se constituie  Comandamentul de  deszăpezire și combaterea poleiului, având componența 

prevăzută în Anexa 1 Ia prezenta Dispoziție, și Grupa Tehnică având componența prevăzută în  

Anexa 2 la prezenta Dispoziție. 



6 

 

 Art. 3. În vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei 

Municipiului București conform de Art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 101/2006 republicată, a serviciului de salubritate a localităților, Punerea în 

aplicare a Programului de măsuri  și acțiuni privind  deszăpezirea și combaterea poleiului  

pentru iarna  2016-2017 se face în mod  coordonat  de   Ia  nivelul  Primăriei  Municipiului  București,  

către Primăriile Sectoarelor 1 - 6. 

 

 Art. 4. Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului în 

Municipiul București pentru  iarna  2016-2017 cuprinde Programele de deszăpezire și combaterea  

poleiului  pentru  iarna  2016-2017  executate  de  către: COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. 

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

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR  2, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6, precum și programele executate de R.A.T.B, R.A.D.E.T, S.C. METROREX  S.A, 

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, S.C. APA  NOVA BUCUREȘTI S.A,  ADMINISTRAȚIA 

LACURI,  PARCURI ȘI  AGREMENT BUCUREȘTI, ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR ȘI 

CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAȚIA  SPITALELOR   ȘI  SERVICIILOR  MEDICALE  

BUCUREȘTI, ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR și PRIMĂRlA SECTOR 5 prin societățile comerciale ce își 

desfășoară activitatea pe raza Sectorului 5,  prevăzute în Anexa 3. 

 

 Art. 5.  Programele de deszăpezire și combaterea poleiului pentru iama  2016-2017 executate de 

către: COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A,   S.C.   ROSAL  GRUP   S.A,   

S.C. REBU   S.A    și al   S.C.  URBAN  S.A,    ADMINISTRATIA   DOMENIULUI   PUBLIC   SECTOR   

2  și ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI   PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 pe arterele   

destinate  traficului  R.A.T.B.  (inclusiv  pasajele  subterane și supraterane  destinate traficului  auto,  cât 

și pietonal),  spațiile  destinate  traversării  pietonale  a  străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor 

mijloacelor de transport în comun, accesul Ia stațiile de metrou, cât și căile de acces la/de Ia obiectivele 

ce deservesc servicii vitale pentru populație (instituțiile  publice,  sănătate,  alimentație  publică,  

învățământ,  asigurare energie electrică, termică, etc), toate aceste căi de acces trebuie să fie 

practicabile în termen de  maximum 6  ore  de Ia încetarea  acestor fenomene specifice, aceasta 

reprezentând URGENȚA 1. 

 Deasemenea în URGENȚA 1 se realizează obligatoriu operațiunile de curățare  și transport al 

zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri. 

 

 Art. 6. În condițiile URGENȚEI 1 se vor aplica și programele efectuate de către R.A.T.B.  

Acțiunea de  deszăpezire efectuată de către  R.A.T.B pe căile de rulare a tramvaielor va fi în strictă 

coordonare cu programele de deszăpezire și combaterea polei efectuate de operatorii de salubritate din 

sectorul respectiv. 

 Dispeceratul R.A.T.B are obligativitatea de a comunica prin intermediul stațiilor de emisie-

recepție cu cel puțin 1 oră înainte, începerea acțiunii în cadrul programelor de deszăpezire, precum și 

punctele din care urmeazăa să înceapă utilajele de deszăpezire ale R.A.T.B.-ului, programele de 

deszăpezire, pentru a putea fi remediate situațiile  în care  acțiunea R.A.T.B.  se  realizează  după  

deszăpezirea  deja  executată  de  către operatori. 
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 Art. 7. Operatorii de salubritate vor lua măsuri ca deszăpezirea și combaterea poleiului pe 

arterele care fac legătură între: arterele cu trafic R.A.T.B., menționate Ia Art. 5, și arterele secundare, să 

se realizeze în condițiile URGENȚEI 1. 

 

 Art.8. Tot în cadrul URGENȚEI 1 se execută tratamentele preventive destinate combaterii  

poleiului. Aplicarea acestora se  face în maxim 2  ore de Ia avertizarea meteorologică, începând  cu 

pantele, rampele, podurile și pasajelele rutiere continuându- se apoi cu străzile cu trafic auto și R.A.T.B, 

inclusiv căile de acces Ia obiectivele de interes public și social. 

 Tratamentele cu material antiderapant se vor executa, ori de câte ori situația o va impune, în 

condiții de precipitații de durată, nivel de trafic, după operațiunile de pluguit, etc. 

 

 Art. 9. Deszăpezirea și combaterea poleiului pentru stațiile R.A.T.B ( autobuze, troleibuze și 

stațiile de tramvai de pe trotuar) se face de către operatorii de salubritate. Refugiile pietonale ale stațiilor 

R.A.T.B ( tramvai ) se execută de către R.A.T.B., în conformitate cu lista din Anexa 7 întocmită de 

R.A.T.B, în cadrul bugetului alocat. 

 Deszăpezirea  capetelor  de  linii  este  în  sarcina  operatorilor de  salubritate în conformitate cu 

lista din Anexa 8, întocmită de R.A.T.B și însușită de către operatori. 

 Aceste prestații se realizează în cadrul URGENȚEI 1 și se finalizează în maxim 6 ore de la 

încetarea fenomenelor meteorologice specifice. 

 În  cazul  neefectuării  prestațiilor  menționate se  vor  aplica  sancțiuni conform H.C.G.M.B. nr. 

119/2010. 

   

  Art. 10. Programul de deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarna 2016-2017  efectuat  de  

către:  ADMINISTRAȚIA  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR  2, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 

PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6,  prevăzute în Anexa 3 se aplică pe arterele trafic 

auto și pe arterele cu obiective sociale (altele decăt cele incluse în programul efectuat de operatorul de 

salubritate), imediat  după  declanșarea  fenomenelor  meteorologice specifice și se finalizează  în 

maxim  4  ore  de  Ia încetarea  acestor  fenomene. Aceasta  intervenție reprezintă tot URGENȚA  1. 

 

 Art. 11. În condițiile URGENȚEI 1 se vor efectua și programele: R.A.D.E.T, ADMINISTRAȚIA 

LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR ȘI 

CREMATORIILOR UMANE, ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 5, S.C. APA  NOVA  BUCUREȘTI  

S.A, S.C. METROREX  S.A, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A, ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  

ȘI ADMINISTRAȚIA SPITALELOR  ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI. 

 În cadrul acestor programe, instituțiile și societiățile menționate mai sus, vor executa 

deszăpezirea și combaterea poleiului, în mod obligatoriu, pe trotuarele din jurul parcurilor, grădinilor 

publice, clădirilor și a  terenurilor deținute/administrate de către acestea. 

 

 Art. 12. Administrația Străzilor va asigura deszăpezirea și combaterea poleiului în toate 

parcările pe care le administrează, inclusiv căile de acces ale acestor parcări. Aceași intervenție se va 

realiza în cadrul URGENȚEI 1. 

 

 Art.13. Administrația Străzilor și R.A.T.B. vor interveni în cadrul URGENȚEI 1 pentru 

îndepărtarea zăpezii depusă pe indicatoarele de semnalizare rutieră conform ariei de responsabilitate. 
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 Art.14. Deszăpezirea parcărilor de reședință revine în sarcina administratorilor/  deținătorilor. 

 

 Art. 15. În  termen de 5  zile de Ia intrarea în  vigoare a  prezentei Dispoziții, operatorii  de  

salubritate  vor  transmite  Primăriei  Municipiului  București - Direcția Utilități  Publice,  listele  cu  

trotuarele  care   nu  au  fost  incluse  în   programele  de deszăpezire și combaterea poleiului conform: 

 - Art. 5,  alin.  2, lit.  g, din  Anexa 1  Ia H.C.G.M.B. nr. 120/2010: trotuarele aferente diverselor 

spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea 

trotuar al aceluiași  sens de mers etc., cât și trotuarele aferente  azilelor  de  bătrâni,  centrelor  de  

copii,  căminelor  și adăposturilor  sociale, școlilor  speciale.   De   asemenea se   vor   avea   în vedere 

și trotuarele   aferente imobilelor/terenurilor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali. 

 Obligativitatea realizării deszăpezirii și combaterii poleiului pe aceste obiective ( trotuare ), care 

au fost identificate în teren de către operatorii de salubritate împreună cu reprezentanții Primăriilor 

Sectoarelor 1- 6 revine în totalitate operatorului serviciului de salubritate. 

  

 Art.16. Operațiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii  și a gheții se 

execută în  maxim 12 ore de Ia finalizare Programelor de deszăpezire  și combaterea poleiului, pentru 

arterele pentru arterele care necesită această operațiune, prevăzută în cadrul URGENȚEI 1. 

 Pentru   restul   arterelor   operațiunile   de   încărcare,   transport,  descărcare   și depozitare a 

zăpezii se vor finaliza în maxim 8 ore de Ia terminarea URGENȚEI 2, pentru arterele care necesită 

această operațiune. 

 În  funcție  de  condițiile  meteorologice și de  traficul  aferent  acestor  artere, termenele de 

intervenție pentru această operațiune, pot fi modificate ( Exemple: ninsori abundente, viscole, mașini 

parcate, care blochează accesul utilajelor, etc. ) 

 Operațiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii reprezintă URGENȚA 3 

de acțiune. 

 Simultan cu îndepărtarea zăpezii de pe drumurile publice se vor degaja atât rigolele, cât și gurile 

de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. 

 Evacuarea zăpezii se va executa cu prioritate după cum urmează: Ia treceri de pietoni, guri de 

scurgere, rigole, etc. Această operație se va finaliza în termen de 10 ore de Ia terminarea URGENȚEI 

1. 

 

 Art. 17. Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descarcată în căminele de 

canalizare avizate în  prealabil de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. 

  

 Art.18. Imediat ce a fost finalizată intervenția în cadrul URGENȚEI 1, conform Art. 5, Art. 6, Art. 7, 

Art. 8, Art. 9 și Art. 10, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, S.C. SUPERCOM S.A, S.C. ROSAL 

GRUP S.A, S.C. REBU S.A și S.C. URBAN S.A,  vor acționa pe restul arterelor care nu au fost incluse 

în URGENȚA 1, strazi care nu au fost cuprinse în programele de deszăpezire executate de către 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC  ȘI 

DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6. 

 Această intervenție reprezintă URGENȚA 2, care are termen de finalizare de 6 ore de Ia 

încetarea fenomenelor meteorologice. 
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 În situația în care fenomenele meteorologice specifice sunt foarte abundente sau au o durată de 

timp mai mare de 12 ore se  va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru  degajarea  cu prioritate  a  

străzilor  din  cadrul  URGENȚEI  1, simultan  cu demararea acțiunii și pe străzile din URGENȚA 2. 

 

 Art.19. În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se va 

interveni cu utilaje de deszăpezire care vor acționa în baterie formată de 3 - 5 utilaje specifice 

deszăpezirii, care să se desfășoare din axul arterei spre bordura carosabilului,  pentru  degajarea  cu  

prioritate  a  zăpezii  de  pe  arterele  pe  care  se desășoară  transportul în comun, intrările- ieșirile  

către Autostrada A1, Autostrada A2, DN1, etc. Bateriile de utilaje vor fi însoțite de echipajele Poliției 

locale a sectoarelor 1- 6 sau Poliției locale a Municipiului București. 

 Pentru a facilita acțiunea  utilajelor în  baterie, tronsoane din arterele pe care se acționează  pot 

fi, după  caz, blocate  parțial  cu sprijinul  Brigăzii de  Poliție Rutieră, a Poliției Locale a Municipiului 

București și a Poliției Locale a Sectoarelor 1- 6. 

 

 Art. 20. Toți operatorii de salubritate care efectuează Programele de deszăpezire și combaterea 

poleiului au obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate  în mod 

distinct)  pentru intervenții  punctuale solicitate  de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD,  

pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică). Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția 

programelor menționate anterior. 

 

 Art. 21. Operatorii de salubritate au obligația de a dimensiona parcul auto astfel încât utilajele 

specifice  să  poată  interveni  simultan atât  în  cazul situației descrise  Ia Art.18 paragraful 3, cât și 

pentru intervențiile punctuale de Ia Art. 20. 

 

 Art. 22. Operatorii care execută programe de deszăpezire și combatere polei vor transmite 

Primăriei Municipiului București la Direcția Generală Operațiuni-Serviciul Dispecerat Comunicare,  

Audiențe și Ia  Direcția  Utilități   Publice,  după  fiecare intervenție,  zilnic până Ia orele  8
30

   o copie  

a "Jurnalului de activitate pe timp  de iarnă " conform art. 64 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va cuprinde în mod obligatoriu cerințele prevăzute la art. 

64 alin (3) din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 

 Art. 23. Toți operatorii care execută programe de deszăpezire și combatere polei, pe întreaga  

perioadă de iarnă, vor transmite la Serviciul Dispecerat - Direcția Generală Operațiuni și Direcția  

Utilități  Publice,  datele  cu  privire  Ia  situația  stocurilor  de materiale antiderapante și a asigurării  

utilajelor de deszăpezire,  conform  tabelului din Anexa   6.  Raportarea se  face  zilnic  în  cazul  în  

care sunt  prezente fenomenele meteorologice  specifice  sau   avertizări  meteo  și săptămânal, 

dacă nu au loc intervenții, nu sunt  prezente fenomene meteorologice specifice  și nu  există nici 

o avertizare meteo în acest sens. 

 

 Art. 24.  Pe  străzile  unde există   lucrări de   modernizare/reabilitare   Ia sistemul rutier  

sau   Ia  calea   de  rulare  a  tramvaielor, se  vor   lua   măsuri  de împrejmuire (garduri de  

protecție) și semnalizare corespunzătoare a șantierelor, prin grija  executantului lucrării, pentru 

a preveni  eventualele accidente pe timp de iarnă. 
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 Art. 25. Operatorii  serviciului de salubritate au obligația să încheie convenții cu Administrația 

Națională  de Meteorologie  pentru  a cunoaște prognoza  meteo  pentru următoarele  3 zile privind 

evoluția  temperaturii  nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zapadă. 

  

 Art. 26.  Activitatea  de  deszăpezire  și combaterea  poleiului  devine  operativă odată  cu  

apariția primelor  fenomene  meteorologice  specifice, dar nu mai târziu de 15.11.2016, şi va continua 

până la dispariţia fenomenelor specifice iernii chiar dacă acestea se înregistrează după 15.03.2017. 

 

 Art. 27.  În cazul  avertizărilor  meteo  privind apariția  fenomenelor  specifice: ninsori/polei, 

operatorii de salubritate vor poziționa utilajele destinate intervențiilor specifice în locații ușor accesibile 

pe raza zonei de actiune. În cazul rampelor, pantelor, podurilor și pasajelor auto utilajele vor fi 

amplasate în vecinătatea acestora. Toate aceste măsuri  sunt  menite să  asigure  intervenția rapidă  pe  

Programele de  deszăpezire și combaterea poleiului. 

 

 Art.28. Locațiile menționate Ia art. 27 vor fi evidențiate în mod distinct în cadrul Programelor de 

deszăpezire și combatere polei efectuate de operatorii de salubritate care vor fi  transmise Primăriei 

Municipiului București. În  cazul avertizărilor meteo care necesită o astfel de organizare, aceste locații 

vor fi comunicate și prin stațiile de emisie recepție dispeceratului Primăriei Municipiului București. 

 

 Art.29.Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a gheții vor fi stabilite astfel încât  să 

respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului 

înconjurător. Modul de aplicare și utilizare al substanțelor folosite se va face în conformitate cu 

prevederile art. 67 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 82/2015. 

 

 Art. 30. Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații pe timp de iarnă conform Art. 12, 

Anexa 1 din H.C.G.M.B nr. 120/2010: 

 - să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului/construcției în urma fenomenelor 

meteorologice; 

 - să curețe - în maxim 24 de ore de Ia încetarea  fenomenelor meteorologice specifice - 

zăpada  depusă și gheața  formată  pe  trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază  sau  unde își 

desfășoară activitatea,  a  sediilor  de  firmă,  a  curților  sau terenurilor deținute, astfel încât  traficul 

pietonal să se desfășoare în condiții normale, fără  a depozita aceasta zăpadă  sau gheața pe carosabil 

sau pe gurile de canal..La imobilele în care, Ia parter, funcționează societăți comerciale sau prestatori 

de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării lor. 

 Aceste prevederi vor fi aduse Ia cunoștință persoanelor fizice și juridice prin grija Direcțiilor de 

Specialitate din cadrul PRIMĂRIILOR SECTOARELOR 1 - 6 și a POLIȚIEI LOCALE a SECTOARELOR 

1-6. 

 Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă contravențională în conformitate cu 

Anexa 1 din H.C.G.M.B nr. 120/2010, Art. 42, lit. a) pentru persoane fizice și Art. 43, lit. b) pentru 

persoane juridice. 

 

 Art.  31. Instituțiile  publice,  unitățile de alimentație  publică, piețele, unitățile sanitare vor lua 

măsuri pentru a asigura deszăpezirea și combaterea poleiului pe căile de acces,  interioare  și 
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exterioare,  în   maxim  2  ore   de  Ia  declanșarea  fenomenelor meteorologice fără a depozita 

această zăpadă pe carosabil sau pe gurile de canal. 

 

 Art. 32. Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului aparținând  operatorilor care  efectuează   

prestații  pentru  agenții  economici  vor  fi inscripționate  în  mod corespunzător și nu vor fi incluse în  

programele pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe arterele publice. 

 

 Art. 33. În cazul avertizărilor meteo privind apariția fenomenelor meteorologice specifice, toți 

deținătorii autoturismelor, care sunt parcate pe parte carosabilă vor lua măsuri preventive pentru 

poziționarea acestora astfel încât să  fie  permis accesul utilajelor de dezăpezire și combatere polei. 

 

 Art. 34. Toate comunicările membrilor Comandamentului, Grupei Tehnice, operatorilor de 

salubritate, celorlalți participanți  Ia programul  de deszăpezire  și combatere  polei, care se fac 

în regim de urgență, vor fi efectuate prin stațiile de emisie recepție. În  acest sens toți cei 

menționați vor fi dotați cu stații de emisie recepție. 

 

 Art. 35. Administațiile Domeniului Public (inclusiv toți operatorii privați care prestează activități de 

amenajare și refacere spații verzi de pe aliniamente stradale, parcuri și grădini publice), Administrația 

Lacuri, Parcuri și Agrement București vor pune Ia dispoziție pe perioada derulării Programului  de 

măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea  poleiului  pentru  iarna  2016-2017 un 

număr de Tel Verde/Dispecerat care va funcționa 24 de ore din 24 de ore, Ia care se vor prelua toate 

sesizările privind crengile și copacii căzuți pe carosabil sau spațiul verde. 

 De  asemenea, vor  avea  în  dotare  echipamente specifice și un  utilaj  de deszăpezire 

echipat cu plug pentru a acționa în cazul crengilor, copacilor căzuți pe domeniul public. Termenul de 

intervenție este de  2 ore  de Ia sesizare, constatare. Finalizarea intervenției va  fi  comunicată 

dispeceratului Primăriei Municipiului București. 

 

 Art. 36. Verificarea Ia bazele de deszăpezire și combaterea poleiului efectuată de către 

personalul din cadrul Direcției Utilități Publice I Direcția Generală de Poliție Locală și Control a 

Municipiului București - Direcția Control, se va face conform Regulamentului din Anexa 4. 

 

 Art. 37. Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a 

Municipiului București- Direcția Control va verifica modul de respectare în teren a programelor de 

deszăpezire și combaterea poleiului de Ia Art. 4, întocmindu-se Fișa de control,  conform Anexei 5. O 

copie a Fișei de control, în vederea menținerii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ale 

Primăriei Municipiului București, va fi transmisă prin fax sau e-mail și Ia Direcția Utilități Publice, în 

maxim 24 de ore. 

 

 Art.  38. Cazarea și serviciile oferite  oamenilor fără adăpost,  pe  perioada sezonului rece, va fi 

asigurată  Ia centrele și în punctele amenajate prin grija DGASMB. 

 

 Art. 39. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DIRECȚIA  UTILITĂȚI PUBLICE, DIRECȚIA  

GENERALĂ DE  POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI - DIRECȚIA 

CONTROL, PRIMĂRIILE SECTOARELOR 1 - 6  - prin Direcțiile de  Specialitate, POLIȚIA LOCALĂ a 
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SECTOARELOR 1- 6, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.,  S.C. REBU S. A., S.C. SUPERCOM 

S.A., S.C. ROSAL GRUP S.A., S.C. URBAN S.A., ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC 

SECTOR 2, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI  PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6,  

R.A.T.B. R.A.D.E.T.,S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., S.C. APA  NOVA BUCUREȘTI S.A.,  

ADIMINSTRAȚIA  LACURI PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR 

ȘI CREMATORIILOR UMANE, S.C. METROREX S.A, ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, 

ADMINISTRȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI ȘI D.G.A.S.M.B. vor duce  

Ia îndeplinire  măsurile prevăzute în  Programul de deszăpezire și combaterea poleiului. 

 

 Art. 40. Copii după prezenta Dispoziție se vor transmite: atât celor interesați cât și   

Inspectoratului pentru Situații  de  Urgență  "Dealul  Spirii"  București  - Ilfov, Compania Națională de 

Autostrăzi  și Drumuri Naționale din România S.A, S.C. ENGlE România S.A.,  S.C. Electrocentrale 

București S.A., S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A., Brigăzii Rutiere București prin grija Direcției 

Administrație Publică. 

 

 Art. 41.- Anexele 1*- 6* fac parte din prezenta Dispozitie. 

 

PRIMAR GENERAL 

 

GABRIELA FIREA 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti 

 Georgiana ZAMFIR 

    

București 

Nr. 1652/10.XI.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al  Municipiului Bucureşti 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind inițierea și pregătirea implementării programului „Parteneriat între  

generații în municipiul București” 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism și 

al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 292 /2011 a asistenței sociale, cu modificările și  completările  ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii  nr. 17/2000 privind  asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea 

îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic 

de acțiuni pentru perioada 2015-2020; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 1, 2, 3, 6 și pct. 16 și art. 45 alin. 

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se  aprobă inițierea și pregătirea implementării programului „Parteneriat între generații în 

municipiul București”, program care are ca scop sprijinirea studenților, persoanelor vârstnice singure 

și copiilor provenind din familii defavorizate din capitală. 

Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să desemneze componența 

comisiei pentru inițierea, elaborarea metodologiei și pregătirea implementării programului prevăzut la 

art. 1, formată din 5 sau 7 membri. 

Art. 3 Atribuțiile comisiei de Ia art. 1 vor fi stabilite  prin dispoziție a Primarului General. 

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

București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 344 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

 Municipiului București 

 

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

de specialitate al Direcției Juridic;  

Luând în considerare: 

- Adresa Guvernului României - Ministerul Afacerilor Interne - lnstituția Prefectului Municipiului 

București - Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București 

nr. 21404/28.10.2016; 

- Hotărârea C.G.M.B. nr. 257/2016 privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului 

General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Municipiului București; 

- Dispoziția Primarului General nr. 1615/02.11.2016; 

- Adresa Ministerului Afacerilor Interne - Corpul Național al Polițiștilor nr. 3013754/27.10.2016; 

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

lnspectoratul General al Poliției Române nr. 22911/25.08.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului  de Organizare și Funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se validează componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

București, pe o perioadă de 4 ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Municipiului București au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 30% din  

indemnizația de subprefect al Municipiului București; Plata indemnizației este suportată din bugetul 

local al Municipiului București. 

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 96/30.08.2012 se abrogă. 
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Art.4 Persoanele desemnate în  anexa nr. 1, direcțiile din cadrul aparatului de  specialitate  al 

Primarului General al Municipiului  București  și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 345 

Anexa la Hotărârea CGMB nr. 345/15.11.2016 

 

1. Domnul Corneliu Cârstea - Subprefect al Municipiului București 

2. Domnul Chestor de Poliție Mihai Marius Voicu - Director General al Direcției Generale    

de Poliție a Municipiului București 

3. Domnul Comisar Șef de Poliție Vasile Petre - Corpul  Național al Politiștilor din cadrul 

DGPMB 

4. Domnul Ion Țincu- Director General al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a 

Municipiului București 

5. Doamna Gherghiceanu Florentina - Consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București 

6. Domnul Zamfira Constantin Cătălin - Consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului București 

7. Domnul Catană Claudiu- Daniel - Consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București 

8. Domnul Bădulescu Aurelian - Consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București 

9. Domnul Deaconescu Cătălin - Ionuț - Consilier în cadrul Consiliului General al 

Municipiului București 

10. Domnul Iliescu Cătălin Lucian - Consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului 

București 

11. Domnul  Dan Darabont – Reprezentant al comunității 

12. Domnul Mircea Teodor Mureșan - Reprezentant al comunității 

13. Domnul Adriean – Vasile Pârlog - Reprezentant al comunității 

14. Domnul Locotenent – Colonel Sebastian Cucoș – Direcția Generală de Jandarmi a 

Municipiului București 

15. Domnul Inspector – Șef Florin Dorel Chișcop – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al 

Municipiului București 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Direcției de lntegritate, în vederea prevenirii și combaterii 

corupției și abuzurilor profesionale 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 52481/2016; 

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 înființează Direcția de lntegritate, ca structură distinctă în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General, în subordinea directă a Primarului General, în vederea asigurării 

coordonării activităților Primăriei Municipiului București privind prevenirea și combaterea corupției și 

abuzurilor profesionale și asigurării integrității. 

(2) Organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de 

lntegritate sunt cele prevăzute în  anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Ia prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București 

- anexa nr. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 54/2016,  cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 

se completează cu structura prevăzută în  anexa nr. 2 Ia prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București, de Ia 1085 posturi Ia 1110 posturi,  art. 9 (1) al Hotărârii C.G.M.B.  nr.  54/2016,  cu  modificările  

și completările ulterioare modificându-se corespunzător.  

(3)  Regulamentul de  organizare și funcționare al  aparatului  de specialitate al Primarului General 

al Municipiului București - anexa nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică  și se  completează cu  prevederile  anexei nr. 3  Ia prezenta hotărâre. 

(4) Anexele nr. 1*, nr. 2* și nr. 3* Ia prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 

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

ulterioare și ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân 

neschimbate. 

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

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

funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004  

privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004  privind exercitarea activității de comercializare pe principalele 

rețele stradale, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 203/2004; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale a lucrărilor de artă 

din municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  Legii  nr.  60/1991   privind  organizarea și desfășurarea  adunărilor  publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Art. 8 din Ordonanța de Urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor: 

- În condițiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În  temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001  privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. I După art. 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 118/2004 se introduc art. 4.1 și art. 4.2, cu 

următorul conținut: 

„Art. 4.1.  Instituțiile sau serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului 

General al Municipiului București, precum și alți organizatori de evenimente -  persoane juridice 

publice sau private, pot organiza exclusiv sau în colaborare, spectacole, concerte, manifestări 

sportive, târguri și alte evenimente publice tematice, cu avizul de specialitate (privind componența  

cultural - artistică sau educațional - sportivă a evenimentului) al Direcției Cultură, Sport, Turism din 
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cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și avizate în condițiile Legii nr. 60/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4.2. Cu ocazia evenimentelor publice organizate conform prevederilor art. 4.1., se pot 

desfășura  activități comerciale conexe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în perimetrul 

autorizat pentru desfășurarea evenimentului”. 

Art.ll  Art. 5 din Hotărârea C.G.M.B.  nr. 118/2004 se modifică și  va avea următorul conținut: 

„Art. 5 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează 

cu amendă de Ia 1.000 lei Ia 3.000 lei pentru persoane fizice și de Ia 3.000 lei Ia 5.000 lei pentru 

persoane juridice sau cu avertisment”. 

 Art.lll Art. 7 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 118/2004 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 7 Primarul General, Primarii și Consiliile Locale ale  Sectoarelor 1- 6, instituțiile și direcțiile 

din subordinea acestora, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București  vor duce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri”. 

Art.IV Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de Ia data aducerii Ia 

cunoștință publică. 

Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B.  nr. 118/2004, cu modificările ulterioare, rămân 

neschimbate. 

  

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 347 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5, București, în vederea  

înființării Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” al Sectorului 5 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și lnvestiţii – Direcția Cultură, Sport, Turism;  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 

111/31.10.2016 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) 

lit. h și art. 81 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea înființării Centrului 

Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” instituție publică de cultură cu personalitate juridică, care va 

funcționa sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5 București. 

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

București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 348 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea Anexei Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 177/25.08.2016 privind 

acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București  membrilor echipei de 

handbal feminin și ai echipei de volei feminin aparținând Clubului Sportiv Municipal  

București și echipei de spadă a României medaliată cu aur Ia Jocurile Olimpice de vară   

Moderne - a XXXI-a ediție, Rio 2016 

 

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

de specialitate al Direcției Cultură, Sport, Turism;  

Ținând cont de adresa Comitetului Olimpic Sportiv Român nr. 1298/10.11.2016; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/2008 privind aprobarea Regulamentului  

privind  acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) 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: 

 

Articol unic Anexa Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 177/25.08.2016 se completează Ia secțiunea -  

Membri ai echipei de spadă a României, după cum urmează: 

„6. dl. Dan Podeanu - antrenor principal al echipei de spadă feminin Ia Jocurile Olimpice Rio 

2016". 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 349 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificări în bugetele unor spitale de subordonare locală pe anul 2016 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Buget și Nota de fundamentare a 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București; 

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

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă modificările în centralizator spitale și în bugetele și listele obiectivelor de 

investiții anexă Ia acestea, pe anul 2016, pentru unele spitale, conform anexei* care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul General,  prin  aparatul  său de specialitate, va  include modificările din prezenta 

hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 și în anexele Ia acesta. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 350 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind suplimentarea în bugetul propriu al municipiului București pe anul 2016 a  

creditelor bugetare și de angajament pentru obiectivul  

„Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf” 
 

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

de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget și referatul de specialitate al Direcției 

Generale Dezvoltare și lnvesții - Serviciul Cultură - U.I.P. Monumente „Consolidare, restaurare și 

conservare Arcul de Triumf”; 

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

și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 (1)Se aprobă suplimentarea cu suma de 1.700 mil lei Ia credite bugetare și Ia  credite  de  

angajament și modificările Ia obiectivul de investiții  „Consolidare, restaurare și conservare Arcul de 

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

(2) Se aprobă diminuarea cu suma de 1.700 mii lei Ia secțiunea de funcționare în bugetul 

propriu al municipiului București pe anul 2016 - Bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, 

conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Pentru păstrarea echilibrului bugetar pe secțiunile bugetului se aprobă vărsăminte din 

secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

Art.3 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta 

hotărâre în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 și în anexele Ia acesta. 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 351 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de avizare pentru consolidarea imobilului 

 situat în București, str. Spătarului nr. 36, sector 2 
 

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

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare lnvestiții- Direcția lnvestiții; 

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

nr. 78/04.10.2016 și avizul Comisiei Naționale de lnginerie Seismică - Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice nr. 2/2016; 

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

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

ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1  Se  aprobă  documentația  de  avizare  pentru  consolidarea  imobilului  situat  în 

București, sector 2, str. Spătarului nr. 36, conform anexei* care face parte·integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

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

construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3 Direcția Generală Dezvoltare lnvestiții - Direcția lnvestiții și direcțiile din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General al Municipiului București  vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 352 
 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 35/27.10.2016,  

respectiv cota de 5/8 din dreptul de proprietate asupra apartamentului  

nr. 124  situat în București, Aleea Compozitorilor nr. 6A, bloc 822, etaj 8, 

scara 3, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației  

Fondului lmobiliar 

 

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

de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 35/27.10.2016; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin.  (1) și (2)  și art.  123  alin.  

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

completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 

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

Certificatului de moștenitor nr. 35/27.10.2016, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului lmobiliar bunul imobil prevăzut Ia 

art.1. 

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

între  Comisia de reprezentare a Municipiulul București în fața cabinetelor notariale pentru 

îndeplinirea  procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante şi acceptarea acestora sub 

beneficiu de  inventar în  numele Municipiului București și  Administrația Fondului Imobiliar. 

Art.4 Administrația Fondului lmobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunul 

imobil prevăzut Ia art.1. 

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

Fondului lmobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în  fața  cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legate de  dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 353 

 
ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 353/2016 

 
 

 

DATELE DE IDENTIFICARE  ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moștenitor  

nr. 35/27.10.2016   

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, Aleea 

Compozitorilor nr.6A. bloc 

822, etaj 8, ap.124, scara 3, 

sector 6 

Cota de 5/8 din apartamentul compus din 2 camere de 

locuit și dependințe în suprafată utilă de de 48 mp, 

împreună cu cota indiviză de 0,61% din suprafața de 

folosință comună  a imobilului, precum și împreună cu 

terenul aferent locuinței, în suprafață  de 7,85 mp. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului  

imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 50/18.10.2016,  

respectiv cota de 2/3 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat 

 în București, strada Principatele Unite nr. 57- 59, sector 4 și  

transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului lmobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 50/18.10.2016; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin.  (1) și (2)  și art.  123  

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

și completările ulterioare 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de moștenitor nr. 50/18.10.2016, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului lmobiliar bunul imobil prevăzut Ia 

art.1. 

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

între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea  

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

inventar în  numele Municipiului București și  Administrația Fondului Imobiliar. 

Art.4 Administrația Fondului lmobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunul 

imobil prevăzut Ia art.1. 

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

Fondului lmobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în  fața  cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legate de  dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora 

sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 354 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 354/2016 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE  ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.50/18.10.2016   

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificaare 

1 București str. Principatele Unite  

nr. 57-59, sector 4 

Cota de 2/3 din imobilul compus din teren curți  

construcţii în suprafață  totală de 642,42 mp și construcția   

P+1E edificată în suprafață  măsurată la sol de 218 mp. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenţei nominale a  

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (9) şi art. 45 alin. (1),  din Legea  nr. 215/2001 privind 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă cornponenţa norninală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

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

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 43/2014 se abrogă. 

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

Bucureşti şi comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Bucureşti din data de 15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 355 
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                                                                                                      Anexa la  

HCGMB nr. 355/2016 

 

Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

 

Primăria Municipiului Bucureşti 

 

 

A. Membri permanenţi: 

 

Nr. Crt. Nume prenume Profesie/funcţie 

1 Moiceanu Marian Prof.Univ.Dr.Arh. Rector 
2 Florescu Tiberiu Prof.Univ.Dr.Arh. Prorector 
3 Dorin Ştefan Prof. Univ.Dr.Arh 
4 Dan Şerban Prof.Univ.Dr.Arh 
5 Marin Dan Prof.Univ.Dr.Arh 
6 Enache Constantin Prof.Univ.Dr.Arh 
7 Mitrache Anca Conf .Univ.Dr.Arh 
8 Olan Laurenţiu Conf.Univ.Dr.lng. U.T.C.B 
9 Năstase Radu Petre Lector.Univ.Dr.Arh. 
10 MihăilescuTimur Asist.Univ. Arh. 
11 Irina Criveanu Arhitect 

 
 

A. Membri supleanţi: 

 

Nr. Crt. Nume prenume Profesie/funcţie 

1 Drughean Ion Cristian Prof.Univ.Dr.Arh. 
2 Popa Andreea Conf.Univ.Dr.Arh.  
3 Crăciun Cerasela Conf. Univ.Dr.Arh 
4 Bogoescu Bogdan Arhitect 
5 Medvedovici Florin Arhitect 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Strada Jandarmeriei 2B, Sector 1, București 
 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului nr. 5315/28.04.2016, redactat în 

conformitate cu  prevederile  Ordinului nr. 2701/2010 emis  de  Ministerul Dezvoltării  Regionale  și 

Turismului, pentru  aprobarea  metodologiei de  informare și consultare a publicului cu privire Ia 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului de  urbanism și prevederile  Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului București nr.136/2012 prin care s-a aprobat Regulamentul local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului 

ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 București: certificate de urbanism nr. 193/03/J/1295/09.02.2015, nr. 

194/04/J/1294/09.02.2015,nr.195/5/J/1297/09.02.2015,196/06/J/1298/09.02.2015,nr.199/07/J/33654/

09.02.2015 şi nr.200/08/J/1296/09.02.2015; 

- Primăria  Municipiului  București  - Direcția  Urbanism  aviz  de  oportunitate  nr. 2/16.01.2013; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz preliminar nr.06/20.03.2015; 

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei 

de încadrare nr. 9/01.02.2016; 

- Serviciul Român de lnformații - UM 0362 București:aviz nr. 48.308/01.10.2015; 

- Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr.222314/09.10.2015; 

- Ministerul Apărării Naționale- Statul Major General: aviz nr.D/1674/27.04.2015; 

- Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică:aviz de principiu nr. 4.088.253/10.11.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1346959/24.07.2015; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1297229/15.01.2015; 

- Oficiul de Cadastru și Publicitate lmobiliară București: suport topografic cadastral vizat O.C.P.I nr. 

180/29.03.2016; 

Ținând seama de prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările ș i  completările ulterioare; 
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- Hotărârii  Consiliului  General  al  Municipiului  București  nr.  269/21.12.2000  privind aprobarea 

Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism P.U.Z. - Strada Jandarmeriei 2B, Sector 1, 

București , în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 19/28.04.2016, prezentat în anexa nr. 1, cu 

planșa de reglementări  vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de 

Urbanism, reprezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecință  și este valabil 

până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 356 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

http://www.pmb.ro/


37 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

B-dul Bucureștii Noi nr. 126, Sector 1, București 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului  redactat în conformitate cu  

prevederile  Ordinului nr. 2701/2010 emis  de  Ministerul Dezvoltării  Regionale  și Turismului, pentru  

aprobarea  metodologiei de  informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de  urbanism și prevederile  Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr.136/2012 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în 

competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria  Municipiului  București  - certificat de urbanism nr. 1656/1270787/05.11.2014; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr.10/02.06.2015; 

- Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 

135/Z/22.03.2016; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 19/26.02.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 2439/42/08.02.2016 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1318549/17.04.2015; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1311058/26.02.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanism, republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 

- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea 

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

224/15.12.2015. 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul Bucureștii Noi nr. 

126, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 4/13.05.2016, prezentat în 

anexa nr. 1, și cu planșa de reglementări  vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2.  

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile Planului Urbanistic General și este 

valabil până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

Str. Triumfului  nr. 6, sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului nr. 6529/27.05.2016, redactat în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.136/2012 pentru 

aprobarea  Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al 

Municipiului București; 

Văzând documentele emise de: 

-   Primăria  Municipiului  București  - certificat de urbanism nr. 1462/1266080/16.10.2014; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București : decizia etapei de încadrare nr. 25/15.03.2016; 

- Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București : aviz nr. 

157/S/29.03.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română : aviz de principiu nr. 4342/134/17.03.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B. : aviz nr. 1226675/28.04.2014; 

- Comisia tehnică de circulație: aviz nr.1222890/20.03.2014; 

 

Ținând seama de prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;  

 

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

publică, republicată; 

  

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. – Str. Triumfului nr. 6, Sector 1, București, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 5/27.05.2016, prezentat în anexa nr. 1, cu planșa de 

reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2.  

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu modifică Planul Urbanistic General în consecință și este 

valabil până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

București şi al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   

PUZ – Aleea Snagov nr.19, Sectorul 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.136/2012 prin care s-a aprobat 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea panourilor de urbanism și 

de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului 

București; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria  Municipiului  București - certificat de urbanism nr. 1082/1348065/19.08.2015; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avize de oprtunitate nr.32/24.06.2015 și nr. 

09/17.02.2015; 

- Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: adresa nr. 258/SMI/24.03.2016; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București : decizia etapei de încadrare nr. 75/31.08.2015; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română – aviz de principiu nr. 24184/21556/494/16.09.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1350559/07.08.2015; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1347246/23.07.2015; 

- Primăria Municipiului București – Direcția Urbanism: aviz tehnic de consultanță preliminară de 

circulație nr. 21/28.01.2015 emis de Serviciul Proiecte Urbane; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ – Aleea Snagov nr. 19,  Sector 1, București, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 18/28.04.2016, prezentat în anexa nr. 1, planșa de 

reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism 

reprezentând anexa nr. 3.  

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecință  și este valabil 

până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  (PUZ) 

Str. B-dul Expoziției nr. 24E, Sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului ; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sectorului 1 București: certificate de urbanism nr. 993/20/E/15639/01.07.2014;  

- Primăria  Municipiului  București  - Direcția  Urbanism: aviz preliminar 34/22.10.2015; 

- Primăria Municipiului București - Direcția  Urbanism: aviz de oportunitate nr. 54/19.12.2014; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 103/23.12.2015; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1393395/19.02.2016; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1369829/29.10.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  B-dul Expoziției nr. 24E,  Sector 1, în conformitate cu 

avizul Arhitectului Șef nr. 24/16.05.2016, prevăzut  în anexa nr. 1, planul de reglementări  vizat spre 

neschimbare, prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.  
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Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri  are caracter de reglementare 

specifică  și nu dă dreptul la construire până Ia emiterea autorizației de construire. 

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

aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Emanoil Porumbaru nr. 68, Sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile 

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

metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor 

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

București nr.136/2012 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența 

de aprobare a Consiliului General al Municipiului București; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 729/1328157/21.05.2015; 

- Primăria  Municipiului  București  - Direcția  Urbanism  aviz  preliminar nr. 29/20.08.2015; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz de oprtunitate nr.34/17.07.2015; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 86/05.10.2015; 

- Ministerul Culturii – Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 66/Z/12.02.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1362000/13.10.2015; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1355332/27.08.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015. 

 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism „PUZ – Strada Emanoil Porumbaru nr. 68,  Sector 

1, București”, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 11/10.03.2016, prezentat în anexa nr. 1, 

planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de 

Urbanism reprezentând anexa nr. 3.  

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecință  și este valabil 

până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

PUZ - Str.N.D. Cocea nr.108-110, Loturile nr. 1 şi nr. 2, Sectorul 5, București 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu  

prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 136/2012  prin care s-a aprobat 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 

amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului 

București; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sector 5 București: certificatele de urbanism nr. 710 – C/01.07.2016 și nr. 771 – 

C/01.07.2016; 

- Primăria Municipiului București  - Direcția  Urbanism  aviz  de  oportunitate  nr. 33/24.06.2015; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism:aviz preliminar nr.32/13.10.2015; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 8/28.01.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1407392/01.04.2016; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1372345/22975/19.11.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art.1 Se aprobă documentația de urbanism „PUZ – Str. N.D. Cocea nr. 108-110, Loturile nr. 1 și 

nr. 2,  Sectorul  5, București”, în conformitate  cu avizul Arhitectului Șef nr. 31/27.07.2016, prezentat 

în anexa nr. 1, planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 și 

Regulamentul Local de Urbanism, prezentat în anexa nr. 3.  

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecință  și este valabil 

până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 vor aduce Ia 

îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 362 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Strada Jandarmeriei 2G/Lot 1, Sector 1, București 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu  

prevederile  Ordinului nr. 2701/2010 emis  de  Ministerul Dezvoltării  Regionale  și Turismului, pentru  

aprobarea  metodologiei de  informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului de  urbanism și prevederile  Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr.136/2012 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în 

competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București; 

Văzând documentele emise de: 

-   Primăria  Municipiului  București  - Direcția  Urbanism:  aviz  preliminar nr. 07/20.03.2015; 

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 2/16.01.2013; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice 

: decizia etapei de încadrare nr. 30/13.06.2014; 

- Serviciul Român de lnformații :adresa nr. 47754/23.06.2015; 

- Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr.220827/23.04.2015; 

- Ministerul Apărării Naționale- Statul Major General: aviz nr.D/1618/22.04.2015; 

- Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistica:aviz de principiu nr. 3.920.005/03.06.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1359962/18.09.2015; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1237632/15.05.2014; 

- Oficiul de Cadastru și Publicitate lmobiliară București -  suport topografic cadastral vizat  nr. 

43118/10.08.2012; 

Ținând seama de prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Cu  respectarea prevederilor Legii  nr.  52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ – Strada Jandarmeriei 2G/LOT 1,   Sector 1, 

București, în conformitate  cu avizul Arhitectului Șef nr. 6/28.01.2016, prezentat în anexa nr. 1, cu 

planșa de reglementări  vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de 

Urbanism reprezentând anexa nr. 3.  

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

dreptul la construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecință  și este valabil 

până Ia aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

București și Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 363 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

B-dul Theodor Pallady nr. 57 și nr. 63 – Drumul Balta  Arin nr. 32-36 și nr. 38-40, 

Sectorul 3, București 

 

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

raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu  

prevederile  Ordinului nr. 2701/2010 emis  de  Ministerul Dezvoltării  Regionale  și Turismului, pentru  

aprobarea  metodologiei de  informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de  urbanism și prevederile  Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr.136/2012; 

Văzând documentele emise de: 

-  Primăria Sectorului 3 București: certificat de urbanism nr. 1370/31.07.2015;  

- Primăria  Municipiului  București  - Direcția  Urbanism:  aviz  de  oprtunitate  nr. 

61/24.11.2015; 

-  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 58/07.06.2016; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 18500/643/16.08.2016; 

- Ministerul Apărării Naționale- Statul Major General: aviz nr.DT/2808/26.05.2016; 

- Serviciul Român de lnformații - :aviz nr. 56.720/26.05.2016; 

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

4.066.453/27.06.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1436996/22.07.2016; 

- Comisia tehnică de circulație:acord de principiu nr.1388043-1395109/11.02.2016; 

Ținând seama de prevederile: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrația publică, republicată; 

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

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal „B-dul Theodor Pallady nr. 57 

și nr. 63 – Drumul Balta Arin nr. 32-36 și nr. 38-40,  Sectorul 3, București”, în conformitate cu  

anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 părți componente ale documentației de urbanism ( anexa nr. 1* - avizul 

Arhitectului Șef nr. 33/17.08.2016, anexa nr. 2* – planul de reglementări  urbanistice, vizat spre 

neschimbare și anexa nr. 3* -  Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

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

construire până Ia obținerea autorizației de construire. 

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

București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Planului Urbanistic general al Municipiului București 

 

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

raportul de  specialitate al  Arhitectului   Șef  al Municipiului București; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Sentinței Civile· nr. 3776/20.05.2015 pronunțată de Tribunalul București – Secția a II - a Contencios 

Administrativ și Fiscal în  dosarul nr. 5683/3/CA/2014; 

-  Deciziei Civile  nr. 2725/09.05.2016 pronunțată de  Curtea de  Apel București - Secția a VIII -a 

Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr.5683/3/2014; 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic: Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 Punctul 1. Unitatea teritorială de referință (UTR) V1b ce include strada Bălăria, sector 1, se 

modifică în L1e – locuințe individuale pe loturi subdimensionate. 

Punctul 2. Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului 

București se aplică în mod corespunzător. 

Punctul 3. Direcțiile din cadrul aparatelor de specialitate ale Primarului General al Municipiului 

București și Primarului Sectorului 1,  vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  15.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 15.11.2016 

Nr. 365 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Vîrză Mihăiţă şi vacantarea 

unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

În baza referatului Primarului General al Municipiului Bucureşti şi al Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere demisia domnului Vîrză Mihăiţă, înregistrată la Cabinet Secretar General cu 

nr. 5629/6/23.11.2016 şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică cu nr. 5493/24.11.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol unic – Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Vîrză Mihăiţă, ca 

urmare a demisiei acestuia şi se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti 

 

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

București din data de 24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 366 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea unui incubator de afaceri prin participarea municipiului  

Bucureşti, în calitate de fondator, la finanţarea şi realizarea Proiectului 

 municipal de interes public „Bucureşti Start-up ” 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

În baza prevederilor Legii nr. 102/19.05.2016 privind incubatoarele de afaceri; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) 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 iniţierea şi pregătirea implementării Proiectului municipal de interes public 

„Bucureşti Start-up", care are ca scop crearea de noi locuri de muncă, prin dezvoltarea unui mediu 

anteprenorial sustenabil pentru activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii nou înfiinţate şi asigurarea unor 

facilităţi comune. 

Art. 2 Se aprobă participarea municipiului Bucureşti, în calitate de fondator, la înfiinţarea unui 

incubator de afaceri. 

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să demareze procedurile 

necesare înfiinţării incubatorului de afaceri în cadrul Proiectului municipal de interes public „Bucureşti 

Start-up" şi să desemneze componenţa comisiei pentru iniţierea, elaborarea metodologiei şi pregătirea 

implementării proiectului prevăzut la art. 1, formată din 7 sau 9 membri. 

Art. 4 Atribuţiile comisiei de la art. 3 vor fi stabilite prin dispoziţie a Primarului General al 

Municipiului București. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de 24.11.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 367 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de 

 funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public  

de interes local al municipiului București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane, al Direcției Generale Dezvoltare 

și lnvestiții - Direcția lnvestiții și al Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin.( 3) lit. b), art. 45 alin.(1)  și art. 73 din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se înființează Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 

serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțat din subvenții acordate din bugetul 

local al municipiului București și din venituri proprii, precum și, după caz, din fonduri de Ia bugetul de 

stat. 

Art.2  Sediul  central  al  Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic este București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. 

 Art. 3 Obiectivul de activitate al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic îl constituie: 

- reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în municipiul București, în  contextul 

atenuării efectelor unui potențial cutremur și acționează pentru realizarea măsurilor de intervenție Ia 

construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție Ia acțiuni seismice; 
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- elaborarea de programe de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic a 

construcțiilor existente în municipiul București, monitorizează acțiunile de intervenție pentru 

reducerea riscului seismic, respectiv: expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de 

consolidare; 

- programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea și recepția 

lucrărilor de intervenții - consolidări, aferente construcțiilor cu destinația de  locuință, în condițiile 

legislației în domeniul  reducerii riscului seismic  al construcțiilor existente. 

 Art.4 Se aprobă numărul total de 65 de posturi, din care 8 de conducere (44 funcții publice, din 

care 8 funcții publice de conducere și 21 funcții de natură contractuală), organigrama, statul de funcții 

și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Municipale pentru Consolidarea 

Clădirilor cu Risc Seismic, conform anexelor nr.1, nr. 2 și nr. 3. 

Art.5 (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Serviciul Consolidări din cadrul Direcției 

lnvestiții - Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General se desființează. 

(2) Atribuțiile Serviciului Consolidări vor fi preluate de către Administrația Municipală 

pentru  Consolidarea Clădirilor cu  Risc  Seismic,  iar salariaților acestuia li se vor aplica prevederile 

legale existente. 

(3) Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General se reduce de Ia 

1093 posturi Ia 1085 posturi, statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General - 

anexa nr. 1 Ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 54/2016 și art. 9 (1) al aceleiași hotărâri modificându-se 

corespunzător. 

(4)  Regulamentul de  organizare  și  funcționare al  aparatului de specialitate al 

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

completările ulterioare, se modifică și se completează cu prevederile anexei nr. 4 Ia prezenta 

hotărâre. 

Art.6 (1) În baza evidențelor financiar-contabile și a procesului-verbal de inventariere se va 

prelua activul și pasivul, debitele, creditele, fondul arhivistic, oricare alte documente și înscrisuri 

referitoare Ia activitățile încheiate sau aflate în curs de derulare, precum și contractele, încheiate de 

Serviciul Consolidări din cadrul Direcției lnvestiții - Direcția Generală Dezvoltare și lnvestiții, aflate în 

curs de derulare, care vor fi predate, pe bază de protocol, Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. 

(2) În termen de 5 zile de Ia data comunicării prezentei hotărâri se va constitui Comisia 

de inventariere prin dispoziție a Primarului General. 

Art. 7 Anexele nr. 1*, nr.  2*, nr. 3* și nr. 4*  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale Hotărârii  C.G.M.B. nr. 54/2016,  rămân neschimbate. 

Art. 9 De Ia data intrării în  vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile, 

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

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.10 În termen de 30 de zile de Ia termenul prevăzut de art. 5 (1) Direcția Buget din  cadrul 

Primăriei Municipiului  București va propune un proiect de hotărâre privind bugetul Administrației 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. 

Art.11 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Administrația 

Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Orlando Marian Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind reorganizarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale 

şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti 

 

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

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

Turism; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică, 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. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) şi ale 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 reorganizarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 

pentru Copii şi Tineret Bucureşti şi redenumirea instituţiei ca Centrul de Proiecte Educaţionale şi 

Sportive Bucureşti - PROEDUS, serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti cu 

personalitate juridică, finanţat din subvenţii de la bugetul local al municipiului Bucureşti şi din venituri 

proprii. 

Art.2 Se aprobă numărul total de posturi al Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive 

Bucureşti - PROEDUS, respectiv 35 posturi, din care 7 de conducere. 

Art.3 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS, prevăzut în anexele nr. 1*, 

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

Art.4 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 31/2015 îşi   încetează aplicabilitatea. 

Art.5 Proiectele demarate de Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru 

Copii şi Tineret  Bucureşti şi aflate în derulare vor fi finalizate de către Centrul de Proiecte 

Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS, 

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

Bucureşti şi Centrului de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucuresti - PROEDUS, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



60 

 

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

din data de 24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea  Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al 

Municipiului București și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, 

statului de funcții și Regulamentulul de organizare și funcționare ale acestuia 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane, Direcției Buget și al Direcției 

Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport  și educație civică, raportul Comisiei 

economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiulul București; 

Ținând·cont de prevederile: · 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legii  nr.  273/2006 privind  finanțele  publice  locale, cu  modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței 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; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a, pct. 5, art. 45 alin. 

(1) și art. 73, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se înființează Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului 

București ca serviciu public de interes local al municipiului București, cu personalitate juridică, finanțat 

din subvenții de Ia bugetul local al municipiului București și venituri proprii. 

Art.2 Sediul administrativ al Centrului de  Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al 

Municipiului București se află în Splaiul lndependenței nr. 291 - 293, sector 6, București. 

Art.3 Obiectul de activitate al  Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri  al 

Municipiului București, coordonat de Direcția Cultură, Sport, Turism din cadrul aparatului de 

specialitate al  Primarului General al Municipiului București îl constituie:  

a) organizarea și promovarea activităților de tineret, încurajarea inițiativelor de  tineret în 

municipiul București, incluziunea socială  și consilierea acestora în vederea asigurării de 

condiții adecvate integrării socio – profesionale a  tinerilor,  conform  necesităților  și  
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aspirațiilor lor  și acordarea de asistență pentru realizarea drepturilor acestora, în condițiile 

Legii tinerilor și a altor prevederi legale în vigoare; 

b) prestarea  de servicii de utilitate publică în calitate  de organizator/coorganizator, 

partener sau instituție finanțatoare, în vederea implementării, derulării și dezvoltării de 

proiecte și programe adresate studenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani 

din municipiul București - tineri și studenți din mediul universitar bucureștean, tineri 

absolvenți de liceu sau școli profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un loc de 

muncă, nu sunt într-o formă de educație formală și nici într-un program de formare 

profesională;  

Art.4 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 36 posturi, din care 8 de conducere, statul 

de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului de Servicii Comunitare Integrate 

pentru Tineri al Municipiului București, conform anexelor nr.1, 2 și 3. 

Art.5 Anexele nr. 1*, 2* și 3* fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

  

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor modificări în bugetul municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

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

specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Buget; 

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

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii 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 BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificările în bugetul municipiului Bucureşti pe anul 2016, conform anexei* 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta 

hotărâre în bugetul propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2016 şi în anexele la acesta. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 371 

 

 

  

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind participarea Municipiului Bucureşti la Proiectul ”Resurse educaţionale pentru 

 profesori speciali" prin accesarea Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 

6 ”Educaţie şi competenţe", Obiectivul Specific 6.6." Îmbunătăţirea competenţelor  

personalului  didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii 

 educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive" 

 

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

comun de specialitate al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Management Proiecte şi 

Finanţări Externe şi al Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi 

Tineret Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei învăţământ, tineret, sport şi educaţie civică, raportul Comisiei 

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

Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Capital 

Uman, Axa prioritară 6 "Educaţie şi competenţe", Obiectivul Specific 6.6. "Îmbunătăţirea  

competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor 

servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive", Prioritatea de 

Investiţii (PI) 10i "Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal 

la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri  de învăţare formale, 

nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare"; 

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

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, 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 participarea Municipiului Bucureşti în cadrul Proiectului "Resurse  educaţionale 

pentru profesori speciali", prin accesarea Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 

"Educaţie şi competenţe", Obiectivul Specific 6.6. "Îmbunătăţirea  competenţelor personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate 

pe nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive" 

Art. 2 Rata de finanţare a grantului este de 98% fonduri nerambursabile din cheltuielile eligibile 

ale proiectului şi cofinanţarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii 

şi Tineret Bucureşti - PROEDUS de 2%. Valoarea totală a proiectului este de maximum 6.750.000 lei. 

Art.3 Se împuterniceşte directorul Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive 
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pentru Copii şi Tineret Bucureşti - PROEDUS, în calitate de reprezentant legal al Centrului de 

Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti - PROEDUS, să 

semneze în numele şi pentru Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii 

şi Tineret Bucureşti - PROEDUS toate documentele necesare derulării proiectului. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de 24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 372 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti în vederea înfiinţării 

Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

 

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

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

Văzând raportul Comisiei cultură şi culte, raportul Comisiei economice, buget, finanţe şi avizul 

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

Ţinând cont de solicitarea Primăriei  Sector 1 Bucureşti nr. K/17.11.2016; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 Bucureşti nr.28/26.02.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.4, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) 

şi art. 81 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti în vederea înfiinţării  Centrului 

Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, 

care va funcţiona sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti. 

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti şi Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

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

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 373 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. IV din Hotărârea C.G.M.B. nr. 347/2016 

privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea  

activităţii de comercializare pe principalele rețele stradale 
 

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

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

Văzând raportul Comisiei cultură și culte și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului; 

Ținând seama de prevederile: 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 347/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000  privind normele de  tehnică legislativă  pentru  

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

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.I Art. IV din Hotărârea C.G.M.B. nr. 347/2016 se modifică și va avea următorul conținut: 

„ Art. IV Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință 

publică.″ 

 Art. II.Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 347/2016,  rămân neschimbate. 
 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti,  24.11.2016 

Nr. 374 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate 

 pentru obiectivul de investiţii ”Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu” 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 385/16.12.2009 
 

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

de specialitate comun al Direcţiei Generale Dezvoltare şi Investiţii - Direcţia Investiţii şi al 

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (A.S.S.M.B.); 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 

94/22.11.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) pct 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 actualizează indicatorii tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 385/16.12.2009, pentru obiectivul de investiţii "Extindere Spitalul Clinic de 

Copii Dr. Victor Gomoiu", conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti vor aduce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 

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

București din data de 24.11.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti,  24.11.2016 

Nr. 375 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pe  

proiect şi a devizelor generale pe contracte pentru proiectul ”Finalizarea 

 Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare 

 şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa 

 II" 

 

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

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

Serviciul UIP Faza 2 Glina şi al Direcţiei Generale Economice – Direcţia Buget; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

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

nr. 93/22.11.2016; 

În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România ca urmare a aderării la Uniunea 

Europeană, în special a celor din sectorul apă şi apă uzată, respectiv pentru îndeplinirea conformării 

cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate -  până în 2015; 

În baza prevederilor Memorandumului de Finanţare aferent Măsurii ISPA nr. 

2004/RO/16/P/PE/003 (Publicat în Monitorul Oficial al României, conform Ordinului nr. 622/ 16.05.2005 

al Ministrului Finanţelor Publice), semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, referitoare la 

abordarea pe faze a reabilitării Staţiei de Epurare a Apelor Uzate; 

În baza prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2013) 4583/19.07.2013 şi a Contractului 

de Finanţare nr. 4689/07.10.2013; 

În baza prevederilor Deciziei de fazare a Comisiei Europene (CE) C(2016) 4347/13.07.2016; 

 Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, devizul general pe proiect şi devizele generale 

pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor 

colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti Etapa II" 

în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3. 

Art.2 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3* fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

din data de 24.11.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr.376 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea nivelului sumelor cuvenite fiecărei subdiviziuni  

administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate de învățământ de masă cu  

personalitate juridică, conform drepturilor prevăzute de Hotărârea  

Guvernului nr.423/2016 

 

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

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

Turism;   

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

din  cadrul Consiliului General al  Municipiului București; 

Ținând cont de adresa nr. 24685/15.11.2016, înregistrată Ia Primăria Municipiului București - 

Registratură cu nr. 1467713/18.11.2016 și adresa nr. 24685/17.11.2016,  înregistrată  Ia Primăria 

Municipiului București - Registratură cu nr. 1467699/18.11.2016, prin care lnspectoratul Școlar al 

Municipiului București a  comunicat  situația  beneficiarilor și a  sumelor pentru sectoarele 1 - 6; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.  423/2016 privind repartizarea pe județe a  sumelor 

aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume 

unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016; 

Ținând  cont  de  prevederile  Legii  nr.  677/2001 pentru  protecția persoanelor cu privire Ia 

prelucrarea datelor cu caracter personal și Iibera circulație a acestor date, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1  Se  stabilește nivelul sumelor  cuvenite fiecărei subdiviziuni administrativ-teritoriale, 

pentru fiecare unitate de învățământ de masă cu personalitate juridică, potrivit drepturilor prevăzute 

de Hotărârea Guvernului nr. 423/2016, conform anexei care  face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în 

numele Consiliului General al Municipiului București, situația  beneficiarilor și  a  sumelor  ce  se  

cuvin  fiecărei  subdiviziuni administrativ-teritoriale, conform anexei prevăzută Ia art.1. 

Art.3 Se asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal cuprinse în anexa prevăzută Ia  

art. 1, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 677/2001. 



72 

 

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

București și sectoarele municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 377 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind includerea în bugetul municipiului București pe anul 2016 a sumei  

de 1.240 mii lei pentru plata drepturilor de care beneficiază  

copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în unitățile de 

 învățământ de masă și repartizarea pe sectoarele municipiului București a  

sumelor pentru plata acestor drepturi conform Hotărârii Guvernului nr. 

 423/2016 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget și referatul de specialitate al 

Direcției Generale -  Dezvoltare și lnvestiții - Direcția Cultură, Sport, Turism; 

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

din  cadrul  Consiliului General al Municipiului București; 

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

modificările și completările utterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

a bugetului local a sumei de 1.240 mii lei Ia secțiunea de funcționare - capitolul sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, 

orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București și Ia partea  de  cheltuieli,  secțiunea  de  

funcționare, a aceleiași sume Ia subcapitolul 65.02.50 alte cheltuieli în  domeniul învățământului, Ia 

indicatorul  transferuri din buget către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază 

copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. 

Art.2 Se repartizează suma de 1.240.000 lei pe  sectoarele municipiului București astfel: 

- 248.456,61 lei Ia sectorul 1; 

- 123.593,22 lei Ia sectorul 2; 

- 72.233,52 lei Ia sectorul 3; 

- 317.694,74 lei Ia sectorul 4; 

- 210.834,77 lei Ia sectorul 5; 

- 267.187,14 lei Ia sectorul 6. 

Art.3 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din prezenta 

hotărâre în bugetul municipiului București pe anul 2016. 
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă Ia îndeplinire de către Primarul General, prin aparatul său 

de specialitate și de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6. 
 
 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 378 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții 

 și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Tineretului  

″Metropolis″ 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarulul General al Munlcipiului București și raportul 

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane, și al Direcției Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură și culte,  raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul 

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

Ținând·cont de prevederile:  

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

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea de activități de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007,  cu  

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență  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; 

 În aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/21.09.2016 privind suplimentarea numărului 

de posturi pentru personalul artistic și tehnic la unele instituții publice de spectacol de interes local ale 

Municipiului București; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 71 posturi, din care 5 de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Tineretului ″Metropolis″ conform 

anexelor nr.1*, nr. 2* și nr. 3* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin. (12) și anexele 13.a și 13.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Teatrul Tineretului ″Metropolis″ vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



76 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții 

 și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Animație  

 ″Țăndărică″ 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și al Direcției Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură și culte,  raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul 

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

Ținând·cont de prevederile:  

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

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007,  cu  

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență  nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și  stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/21.09.2016 privind suplimentarea numărului 

de posturi pentru personalul artistic și tehnic la unele instituții publice de spectacol de interes local ale 

Municipiului București; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 98 posturi, din care 9 posturi de conducere, 

statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului de Animație  „Țăndărică″ 

conform anexelor nr.1*, nr. 2* și nr. 3* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin. (25) și anexele 26.a și 26.b din Hotărârea C.G.M.B. nr.305/2013, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
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Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

București și Teatrul de Animație  „Țăndărică″ vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții  

și Regulamentului de organizare și funcționare ale  

Teatrului de Comedie 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane, și al Direcției Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură și culte,  raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul 

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

Ținând·cont de prevederile:  

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

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectaccole sau concerte, 

precum și desfășurarea de activități de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007,  cu  

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență  nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/21.09.2016 privind suplimentarea numărului 

de posturi pentru personalul artistic și tehnic la unele instituții publice de spectacol de interes local ale 

Municipiului București; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 124 posturi, din care 14 de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului de Comedie, conform anexelor 

nr.1*, nr. 2* și nr. 3* care fac parte integrantă din aceasta. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin. (10) și anexele 11a și 11b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Teatrul de Comedie vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

 

http://www.pmb.ro/


81 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții  

și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Odeon 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și al Direcției Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură și culte,  raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul 

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

Ținând·cont de prevederile:  

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

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectaccole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007,  cu  

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență  nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În aplicarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/21.09.2016 privind suplimentarea numărului 

de posturi pentru personalul artistic și tehnic la unele instituții publice de spectacol de interes local ale 

Municipiului București; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 166 posturi, din care 13 de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului  Odeon conform anexelor nr.1*, nr. 

2* și nr.  3* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin. (28) și anexele 29.a și 29.b din Hotărârea C.G.M.B. nr.305/2013, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Teatrul Odeon vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



82 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții  

și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Metropolitane  

București 

 

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

de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane, și al Direcției Cultură, Sport, 

Turism; 

Văzând raportul Comisiei cultură și culte,  raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul 

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

Ținând·cont de prevederile:  

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

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată 

prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

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

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 174 posturi, din care 18 de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București, instituţie 

publică de cultură şi de cercetare ştiinţifică de interes local a Municipiului Bucureşti,  conform 

anexelor nr. 1*, nr. 2* și nr. 3* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prevederile art. 2 alin. (16) și anexele 17.a și 17.b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, 

precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

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

București și Biblioteca Metropolitană București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 383 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea terenului în suprafață de 56,3 mp, situat în Bd.Tineretului  

nr.10, sector 4, din domeniul public al municipiului București în domeniul public  

al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de adresele nr. SG 5275/22.11.2011, nr. A 7724/07.07.2014, nr. A 

11217/23.09.2016 și nr. A 12885/28.10.2016 emise de către Ministerul Apărării Naționale; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se  transmite terenul în  suprafață de  56,3  mp, situat în  Bd. Tineretului nr. 10, sector 4, 

din domeniul public al municipiului București în domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Apărării Naționale. 

Art.2 Terenul prevăzut Ia art. 1 aferent   „Monumentului eroilor militari căzuți în misiune în 

teatrele de operații și pe teritoriul României” se transmite pe durata existenței construcției și se 

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

Art.3 Predarea-primirea terenului  în suprafață de 56,3 mp se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4 Operațiunile  de  modificare  a  cărții  funciare  privind  înscrierea drepturilor conferite prin 

aplicarea prezentei hotărâri  se  vor face  prin  grija Ministerului Apărării Naționale. 

Art.5 Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  Secretariatului  General  al Guvernului Romaniei 

prin grija Secretarului General al Municipiului București. 

Art.6 Primarul General prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Secretarul General 

al Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 384 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din domeniul public al Municipiului București și  

administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în  

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății a imobilului  

în suprafață de 614 mp situat în Șos.Ștefan cel Mare nr.21, sector 2 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

Văzând raportul Comisiei patrimoniu,  raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul 

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

Ținând cont de adresele nr. 82611/22.12.2015 și nr. 82611/18.01.2016 emise de Ministerul 

Sănătății și adresa nr. 3745/23.05.2016 emisă de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București (A.S.S.M.B.); 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea din  domeniul public al Municipiului București și administrarea 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în domeniul public al statului și administrarea 

Ministerului Sănătății, a imobilului-teren aferent punctului termic aflat în domeniul public al statului, în 

suprafață de 614 mp, situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2. 

Art.2 lmobilul prevăzut Ia art. 1 reprezintă secțiune din imobilul înscris în cartea funciară nr. 

216122 și se identifică  conform planului anexă* care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.3 Predarea-primirea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între  Administrația 

Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Ministerul Sănătății, în termen de 30 de zile de Ia data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4 Operațiunile de modificare a cărții funciare privind înscrierea drepturilor conferite prin 

aplicarea prezentei hotărâri se vor face prin grija Ministerului Sănătății. 

Art.5 Prezenta  hotărâre se  va  comunica  Secretariatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București. 

Art.6 Primarul General,  prin direcțiile din cadrul aparatului  de specialitate și Secretarul 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către  Guvernul României de emitere a unei hotărâri  

privind transmiterea unei părți din imobilul 1049 București, în suprafață de 

 901 mp, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării  

Naționale în domeniul public al Municipiului București în administrarea  

Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București și abrogarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 56/31.03.2015 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de adresele  nr. A 11217/23.09.2016 şi nr. A 12885/28.10.2016 emise de către 

Ministerul Apărării Naționale; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1  Se  solicită  Guvernului  României emiterea  unei hotărâri de transmitere din proprietatea 

publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al 

Municipiului București şi în administrarea  Regiei  Autonome de Distribuție a Energiei  Termice 

București a părții din imobilul 1049 București, în suprafață de 901mp, în vederea funcționării unui 

punct termic. 

Art.2 lmobilul prevăzut Ia art. 1 se identifică conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3 Predarea-primirea terenului  în suprafață de 901 mp se face pe bază de protocol încheiat 

între părțile interesate în termen de  60 de zile de Ia data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de 

transmitere. 

Art.4 În  cazul nerespectării destinației imobilului prevăzut Ia art. 1, acesta revine de drept în 

domeniul public al statului și în  administrarea Ministerului Apărării Naționale. 

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 56/31.03.2015 se abrogă. 

Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Secretarlatului General al Guvernului României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București. 
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Art.7 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și Secretarul 

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

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

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

 

H O T Ă R Â R E 

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a bunului 

 imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 50/15.11.2016,  

situat în București, Calea Victoriei nr. 128A, etaj 1, apartament 5, sector  

1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului 

 lmobiliar 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 50/15.11.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

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

ulterioare; 

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

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (1) și (2) și art. 123 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Certificatului de moștenitor nr. 50/15.11.2016, având datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului lmobiliar bunul imobil prevăzut Ia 

art.1. 

Art.3 Predarea-primirea bunului imobil prevăzut Ia art. 1 se va face pe bază de proces-verbal 

încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale  pentru 

îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub 

beneficiu de inventar în numele municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar. 

Art.4 Administrația Fondului lmobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului 

imobil prevăzut Ia art.1. 

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

Fondului lmobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale 

pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora 
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sub beneficiu de inventar în  numele municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 387 

 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 387/2016 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moștenitor  

nr. 50/15.11.2016 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, Calea Victoriei  

nr. 128A etaj 1, apartament 

5, sector 1 

Apartament compus din 2 (două) camere și dependințe, 

având o suprafață utilă de 54,45 mp, precum și o cotă 

indiviză de 1,33% din părțile de folosință comune ale 

imobilului și 11,76 mp teren situat sub construcție. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de modificare și completare a  

Hotărârii Guvernului nr. 699/26.08.2015 privind schimbarea regimului juridic 

 al unei părți dintr-un imobil situat în municipiul București și pentru  

actualizarea anexei nr. 4 Ia Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru  

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de adresele nr. A  11039/20.09.2016 și nr. A 11217/23.09.2016  emise  de  către  

Direcția  domenii și infrastructură  din cadrul Ministerului Apărării Naționale  și adresa nr. 

68806/13.10.2016 emisă de către Primăria Sector 2; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.l  Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru modificarea și completarea   

art. 4  alin.  2  al  Hotărârii  Guvernului  nr. 699/2015 astfel: 

„După preluare, partea de imobil transmisă se va utiliza în scopul realizării de locuințe și dotări 

aferente de către Consiliul Local Sector 2 în maxim 10 ani de Ia data intrării în vigoare a             

hotărârii Guvernului". 

Art.ll  Art. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 699/2015 se modifică și se completează astfel: 

„Alin. (1) Consillul General al Municipiului București va transmite, conform legii, în domeniul 

public al statului o cotă de 50% din numărul minim de 1074   locuințe ce vor fi realizate pe  terenul ce 

face obiectul transmiterii, dar nu mai puțin de 538 unități locative, împreună cu terenul aferent 

acestora". 

„Alin. (2)  Unitățile locative, împreună cu  terenul aferent acestora, prevăzute Ia alin. (1) se vor 

transmite etapizat, pe fiecare ansamblu de locuințe finalizat, după primii 3 ani de Ia intrarea în vigoare 

a hotărârii Guvernului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 699/2015". 

Art.lll Hotărârea C.G.M.B. nr. 152/30.07.2015 se completează. 

Art. IV Prezenta hotărâre sa va comunica Secretariatului General al Guvernului  României prin 

grija Secretarului General al Municipiului București. 
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Art. V Primarul General prin direcțiile din  cadrul aparatului de specialitate și Secretarul 

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

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 388 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

Str. Gladiolelor nr. 13A, Sectorul 4, București 

 

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

raportul de  specialitate al Arhitectului Șef  al Municipiului București; 

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

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

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu  

prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012 prin care s-a aprobat 

Regulamentul local de implicare a  publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de  urbanism și 

de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului 

București; 

Văzând documentele emise de: 

- Primăria   Municipiului   București:   certificatele  de   urbanism   nr.385/1299604/24.03.2015 și nr. 

936/1424488/21.07.2016; 

- Serviciul  Român  de  lnformații  - UM  nr.  0362  București: aviz  nr. 56.606/31.03.2016; 

- Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr.1263/ZP/14.12.2015; 

- Agenția pentru Protecția Mediului București:decizia etapei de încadrare nr.3/18.01.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1392969/05.02.2016; 

- Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 1370291/05.11.2015;  

Ținând seama de prevederile: 

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

completările ulterioare;   

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

ulterioare ; 

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

Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată. 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism P.U.D.  – Str. Gladiolelor nr.13A, Sectorul 4, 

București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 6/27.07.2016, prezentat în anexa nr.1, și 

planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr.2. 

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

dreptul Ia construire  până  Ia obținerea autorizației de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până Ia aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice modificatoare. 

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

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

București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  24.11.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 24.11.2016 

Nr. 389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

 

  

http://www.pmb.ro/
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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 H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției  

Comunitare Sector 2  și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii 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 şi  H.C.L. Sector 2 nr. 14/2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 

privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2  și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii 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 şi  H.C.L. Sector 2 nr. 14/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 56359/27.09.2016 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. 77099/08.11.2016 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 77276/09.11.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislaţie, 

Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 -  Nota nr. 72371/19.10.2016, întocmită de Directorul Direcția Management Resurse Umane, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București şi înregistrată 

sub nr. 24102/19.10.2016 la sediul Poliţiei Locale Sector 2; 

 - Avizul favorabil nr. 54768/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea 

funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 2; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

http://www.ps2.ro/
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 - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

 - Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1.332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 10/03.02.2011 privind reorganizarea Poliţiei 

Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2; 

 -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/14.12.2015 pentru modificarea H.C.L. 

Sector 2 nr.10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale 

Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.53/2014; 

 -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 14/11.03.2016 pentru modificarea şi 

completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 105/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare al Poliției Locale Sector 2, instituție publică cu personalitate juridică aflată 

sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 

377, din care 39 funcţii de conducere şi 338 funcţii de execuție. 

  (3) Numărul total al funcțiilor publice este 300, din care 25 funcţii publice generale şi 275 

funcţii publice specifice. 

  (4) Numărul total al posturilor contractuale este de 38, din care 13 funcții de guard și 25 

funcții contractuale generale. 

  (5) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 62 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.II (1)  Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/modifica funcţiile din stat, fără 

majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice). 

  (2)  Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, respectiv de funcţii publice se fac 

cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu respectarea cerinţelor prevăzute 

de Statutul funcționarilor publici. 

 

 Art. III  Anexele nr. 1 - 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 105/2015 pentru 

modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare  şi Funcționare a 

Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2  nr. 14/2016,  se înlocuiesc 

cu anexele la prezenta hotărâre. 

 

 Art. IV (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/2015 şi 

Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 14/2016 își încetează aplicabilitatea. 

      (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind 

reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de Funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, rămân aplicabile. 

 

 Art. V  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.VI (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

  (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate  la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 189 

Bucureşti, 21.11.2016  

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 66 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul  

Consiliului Local Sector 2 pe anul 2017 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2017; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 75482/01.11.2016 întocmit de Directorul Direcției 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 Bucureşti; 

 - Adresa nr. 55512 conexat cu nr. 49183 şi 46870/ 2016 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici,  prin care s-a comunicat faptul că nu sunt observaţii referitoare la modul de completare a 

Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi din Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, precum şi al 

instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sector 2. 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 

a funcțiilor publice; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Consiliului Local Sector 2 

pentru anul 2017 conform anexei nr. 1. 

http://www.ps2.ro/
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 Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi din Direcţia Publica de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 pentru anul 2017, 

conform anexei nr. 1.1. 

 

 Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 pentru anul 2017, conform anexei nr. 1.2. 

 

 Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2017, conform anexei nr. 1.3. 

 

 Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Direcţia Venituri Buget Local Sector 

2 pentru anul 2017, conform anexei nr. 1.4. 

 

 Art.6. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din Poliţia Locală Sector 2 pentru anul 

2017, conform anexei nr. 1.5.  

 

 Art.7. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5 cuprind un număr de 12 pagini şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.8. Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 

2017 poate fi modificat semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.    

      

 Art.9. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.10.(1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

    (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 190 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților  

administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli 

la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66396/26.09.2016 al Direcției Calitate, Comunicare și Relații 

Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - Ordonanța Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale 

Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol, potrivit anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Calitate, Comunicare și Relații 

Internaționale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.191 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

 

  

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2016 a cererilor  

depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2016 

a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 75366/01.11.2016 întocmit de Comisia de inventariere şi 

identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, constituită prin 

Dispoziţia nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost 

modificată si completată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 979/12.04.2016; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 317/2003 privind transmiterea în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a unor  terenuri situate pe 

raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003; 

 - Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea 

unor criterii suplimentare de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor conform dispoziţiilor Legii 

nr.15/2003. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu 

domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 7 poziții și 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2  Solicitanţii care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2016 până la data de 30 mai, 

indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situaţia acestora, nu au fost incluşi în listele de 

priorităţi. 

  

 Art.3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere 

şi identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a 

Consiliului Local Sector 2, solicitanţii având obligaţia să reactualizeze dosarele anual până la data de 

30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situaţia acestora. 

  (2)  Solicitanţii care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluşi în 

listele de priorităţi pe anul respectiv. 

  

 Art.4  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Comisia de inventariere şi identificare a 

terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.192 

Bucureşti, 21.11.2016 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2. 

 
 
 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea  

şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările  

şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 

2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 

2, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate şi Nota de fundamentare nr. 72003/17.10.2016 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 din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 21508/29.09.2016 transmisă de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a 

Municipiului Bucureşti, înregistrată la D.G,A.S.P.C. Sector 2 sub nr. 100293/29.09.2016; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. IX alin. (1) şi art. XXII din O.U.G. nr. 35/2009  privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 

comisiei pentru protecţia copilului; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 60/2009; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 168/03.10.2016 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.60/2009. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administraţiei publice 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Pe data prezentei, componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, 

înființată prin H.C.L. Sector 2 nr. 46/2004, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr. 168/03.10.2016 se modifică potrivit anexei ce conține o pagină și face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/27.12.2004 privind 

înființarea şi componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost 

modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/11.05.2009, rămân aplicabile.  

  (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 168/03.10.2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004, astfel cum a fost modificată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. III  Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcției 

Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.193 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul Local 

Sector 2. 

 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea  

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea Contractului de  

finanţare nr. 2158/06.09.2011 încheiat între Sectorul 2 şi Ministerul Dezvoltării  

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională  

Bucureşti-Ilfov 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Directiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea 

Contractului de finanţare nr. 2158/06.09.2011 încheiat între Sectorul 2 şi Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 73692/24.10.2016 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 75515/01.11.2016 prezentată de Direcţia Generala pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar 

de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 36 alin. (5) lit. a) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 107/2002 privind înfiinţarea Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar prin reorganizarea Direcţiei pentru Administrarea Unităţilor de 

Învăţământ Sector 2 şi a Direcţiei pentru Administrarea Unităţilor Sanitare Publice Sector 2, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, 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 transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, a bunurilor rezultate din derularea proiectului ,,Reabilitare, 

modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Colegiului Naţional 

Iulia Haşdeu” – cod SMIS 15133, finanţat în cadrul P.O.R. 2007-2013, axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională 

continuă – în baza Contractului de finanţare nr. 2158/06.09.2011 încheiat între Sectorul 2 şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. 

 

 Art.2 Darea în administrare a bunurilor se va face pe bază de procese verbale de predare-

primire încheiate între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în calitate de predator, şi Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de primitor. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei  hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 194 

Bucureşti,  21.11.2016 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti  www.pmb.ro,, Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru  

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea  

contractului de finanțare nr. 2120/06.09.2011, încheiat intre Sectorul 2 şi Ministerul  

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția de Dezvoltare Regională  

București-Ilfov 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea 

contractului de finanţare nr. 2120/06.09.2011, încheiat intre Sectorul 2 şi Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 73693/24.10.2016 al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Nota de fundamentare nr. 75516/01.11.2016 prezentat de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art.36 alin.5  lit. a) şi art.123 din Legea nr. 215/1998 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  Art.112 alin.2 din Legea învăţământului nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 107/2002 privind înfiinţarea Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar prin reorganizarea Direcţiei pentru Administrarea Unităţilor de 

Învăţământ Sector 2 şi a Direcţiei pentru Administrarea Unităţilor Sanitare Publice Sector 2, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administraţiei publice 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a bunurilor rezultate din derularea proiectului ,,Reabilitare, 

modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Liceului Teoretic 

C.A. Rosetti” – cod SMIS 15088, finanţat în cadrul P.O.R. 2007-2013, axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională 

continuă – în baza Contractului de finanţare nr. 2120/06.09.2011 încheiat între Sectorul 2 şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. 

 

 Art. 2 Darea în administrare a bunurilor se va face pe bază de procese verbale de predare-

primire încheiate între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în calitate de predator, şi Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de primitor. 

 

 Art. 3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei  hotărâri. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.195 

Bucureşti, 21.11.2016 

 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr.158/26.09.2016 pentru desemnarea  

reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale  

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 

nr.158/26.09.2016 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 74990/03.11.2016 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 4933/27.10.2016 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, înregistrată la Centrul de Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 

sub nr. 74512/27.10.2016. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5.555/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse umane şi asistenţă educaţională, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de 

consilieri locali; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului 

Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului 

unui consilier local; 
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 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr 95/30.10.2014 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 36/29.05.2015 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/30.10.2014 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Se modifică anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 158/26.09./2016 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular prin eliminarea următoarelor poziţii: 

- poziţia nr. 37 Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Vasile cel Mare” 

- poziţia nr. 38 Şcoala Postliceală Sanitară “Domniţa Ruxandra” 

- poziţia nr. 39 Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” 

 

 Art. II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 158/26.09.2016 

rămân aplicabile. 

 

 Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 196 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a unui grup de lucru  

pentru elaborarea/adoptarea/implementarea  

Stategiei culturale a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Consiliului Local 

Sector 2 a unui grup de lucru pentru elaborarea/adoptarea/ implementarea Stategiei culturale a 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive nr. 66408/26.09.2016 a grupului de consilieri locali Uniunea Salvaţi 

Bucureştiul din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 73744/28.10.2016 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Nominalizările făcute în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2, astfel cum au 

fost consemnate în procesul – verbal al ședinței; 

 - Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi 

Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 74575/28.10.2016 întocmită de Directorul Centrului Cultural “ Mihai Eminescu”, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.152/01.08.2016 privind aprobarea 

Strategiei Culturale a Municipiului Bucureşti în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2021. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
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 Art.1 Se aprobă constituirea Grupului de lucru privind elaborarea/adoptarea/ implementarea 

Strategiei culturale a Sectorului 2, în concordanță cu temele strategice prioritare stabilite de Strategia 

Culturală a Municipiului Bucureşti, în următoarea componenţă: 

- Bughiu Iolanda Luminița                       - membru consilier local; 

-  Dinu Alexandru                                   - membru consilier local; 

-  Metehău Andrei George                     - membru consilier local; 

-  Popescu Lenuța                                 - membru consilier local; 

- Bugner Antoneta Georgeta Alexandra  - membru consilier local; 

-  Militaru Marian Cătălin                         - membru consilier local; 

-  Pușcașu Marian                                   - membru consilier local;       

                     

 Art.2  Grupul de lucru va colabora cu consilierii locali din cadrul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 2, precum și cu direcțiile din cadrul Primăriei Sectorului 2 în vederea 

organizării de întâlniri, sesiuni de lucru  cu reprezentanți ai principalelor instituții de cultură, fie 

publice fie organizații private/independente care activează în Sectorul 2. Acest grup de lucru va 

propune, plecând de la temele strategice și obiectivele prioritare stabilite de Strategia Culturală a 

Municipiului București, prioritățile și planul de acțiuni specifice Sectorului 2. 

 

 Art.3  În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Grupul de lucru, împreună cu 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor elabora 

documentele necesare informării, convocării și organizării sesiunilor de lucru menționate la art. 2, la 

finalul cărora vor elabora un Raport ce va fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2, cuprinzând 

temele strategice și calendarul evenimentelor propuse, în concordanță cu Strategia Culturală a 

Municipiului Bucureşti. 

 

 Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București şi consilierii locali 

desemnați în Grupul de lucru la art. 1 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 197 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 



117 

 

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 H.C.L. Sector 2 nr. 164/2016 privind constituirea la nivelul  

Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor  

parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 164/2016 

privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea 

încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 75252/01.11.2016 întocmit de Directorul Direcției Administraţie 

Publică şi Evidenţă Electorală 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 Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti; 

 Având vedere reglementările cuprinse în: 

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

 - art. 1 alin. (2) şi (3) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea 

Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 alin (2) al Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 125/2002; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național 

”Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 164/2016 privind constituirea la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu 

Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. s) din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Se prorogă termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) din H.C.L. Sector 2  nr. 164/2016 până la 

data de 31 decembrie 2016. 

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.164/2016 privind constituirea la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu 

Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult, rămân aplicabile. 

 

 Art. III  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.198 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru  

închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de organizare şi 

desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în 

incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Nota de fundamentare nr. 4886/20.10.2016 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 78791/15.11.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, 

Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2, înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub 

numărul 4318 din data de 21.11.2016; 

 - Amendamentul doamnei consilier local Bughiu Iolanda Luminița, astfel cum a fost consemnat 

în procesul verbal al ședinței; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

ulterioare; 

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

 -  Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţiisănătoase 

pentru copii şi adolescenţi; 

 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi 

unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă Documentaţia - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice 

pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și preţurile minimale pentru 

închirierea spaţiilor disponibile aflate în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, potrivit anexelor nr. 1 - 2 ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

    (2) Anexele nr. 1 - 2 cuprind un număr de 44 pagini şi fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

        

 Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2013 privind aprobarea 

documentaţiei -  cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea 

spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

42/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 25/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 96/2015, își încetează aplicabilitatea. 

 

 Art.3. Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

şi care au contravaloarea chiriei stabilită sub preţul minim prevăzut în aceasta, vor fi adaptate la 
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preţurile minime menționate în anexa nr. 2, începând cu luna imediat următoare intrării în vigoare a 

acesteia. 

 

 Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, organele de conducere ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi Directorul Direcţiei  Generale  pentru   Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local 

Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.199 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 47 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 propunerile pentru noile Criterii-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în  

soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate  

închirierii 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind propunerile pentru noile Criterii-cadru pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru 

tineri, destinate închirierii; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76245/04.11.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 48/2006 privind aprobarea Criteriilor cadru la 

stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, modificată și 

completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 84/2006 și H.C.L. Sector 2 nr. 51/2007; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 104/2016 privind validarea mandatului unui consilier 

local; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 119/2016 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia Sectorului 2 pentru repartizarea locuințelor, conform 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Se aprobă propunerile pentru noile Criterii-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 

conform anexei ce conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2 Prezenta hotărâre se va transmite spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administrației Publice. Forma finală a criteriilor se va adopta, prin hotărâre a Consiliului Local al 

Sectorului 2, după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației 

Publice. 

 

 Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Direcția Juridică Legislație Contencios 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.4  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 200 

Bucureşti, 21.11.2016 

 
 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea  

Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de  

grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi  

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului  

Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 72/2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 

nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum 

a fost modificată prin H.C.L.Sector 2 nr. 72/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 77302/09.11.2016 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 74545/28.10.2016 prezentat de Direcția Juridică, Legislaţie şi 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 24209/20.10.2016 întocmită de Poliţia Locală Sector 2, înregistrată la Centrul de 

Relaţii cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 72972/21.10.2016; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 - Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 -  Hotărârea Guvernului nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piață și de 

exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/2015 privind stabilirea 

nivelurilor si taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2016; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 18/2016 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I (1) Anexele nr. 1 şi 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 – 

restaurante, 563 – Baruri şi alte activități de servire a băuturilor şi 932 – Alte activități recreative şi 

distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București” se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la 

prezenta hotărâre. 

  (2) Anexele conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 26/25.04.2016 

rămân aplicabile. 

  (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 72/2016 privind 

modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a 

,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti” îşi încetează aplicabilitatea. 

 



126 

 

 Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 2 şi 

Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 201 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei  

finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 22.000.000 

 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de  

Investiții  

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al 

Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare 

totală de până la 22.000.000 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca 

Europeană de Investiții; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. 

f) și g) și ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 61 alin. (1) din această lege, precum și cu cele 

ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta Europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

 Luând în considerare prevederile Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în 

ceea ce privește organizarea și funcționarea Băncii Europene de Investitii (art. 308 – 309 și 

Protocolul nr. 5); 

 Analizând și luând act de:  

 - Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, în 

calitatea sa de inițiator; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;; 

 - Nota de fundamentare a Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aprobat de ordonatorul principal de credite – 

http://www.ps2.ro/
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Primarul Sectorului 2 Bucureşti, înregistrat sub  nr.77240/09.11.2016, inclusiv anexa cu același 

număr a Notei de fundamentare; 

 - Raportul nr. 77739/11.11.2016 al Direcţiei Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2016-

0166/AO/mn/5.08.2016 înregistrată la Sectorul 2 al Municipiului București sub nr. 57261.17.08.2016 

(a cărei traducere autorizata este prezentată în copie); 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea unor investiţii 

publice de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin: 

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 47/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei 

energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind aprobarea exercitării 

de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi 

externe pentru investiţii și prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre 

consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, 

virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de 

incheiere a exercitiului bugetar. 

 În temeiul art. 45 alin (2) lit. b), art. 45 alin. (6), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 

81 alin. (2) lit. d) și art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă contractarea directă de către Sectorul 2 al Municipiului București a unei 

finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), 

în valoare de până la 22.000.000 euro (sau echivalent în lei), cu o perioadă de rambursare de până 

la 16  ani după expirarea perioadei de grație, o perioadă de grație de până la 4 ani și o perioadă de 

trageri de până la 36 de luni, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de 

Investiții nr. Ops/CSEE/2016-0166/AO/mn/5.08.2016 înregistrată la Sectorul 2 al Municipiului 
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București sub nr. 57261/17.08.2016, a cărei traducere autorizata este anexată în copie la prezenta 

hotărâre ca anexa nr. 1. 

 

 Art.2. Contractarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art.1 se face pentru realizarea 

investiţiilor de interes public prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.3. Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.4. Din bugetul general al Sectorului 2 se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte costuri legate de contractarea, avizarea şi aprobarea acestei finanţări rambursabile. 

 

 Art.5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2: 

 a) hotărârea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia; 

 b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valută de contract; 

 c) gradul de îndatorare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile; 

 e) dobanzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

 f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

  (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

 

 Art.6. (1) Garantarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art.1 se face cu veniturile 

bugetare locale proprii ale Sectorului 2 al Municipiului București în conformitate cu prevederile legale 

si/sau cu o garanție (ipotecă) asupra conturilor (bancare si/sau de trezorerie) ale Sectorului 2 al 

Municipiului București. Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Sectorul 2 al Municipiului 

București garantează finanțarea rambursabilă externă prevăzută la art. 1 este egal cu obligațiile de 

plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente 

finanțării rambursabile externe prevăzută la art. 1. 

  (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului 

României și acesta va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei 

publice locale. 
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 Art.7. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să negocieze pentru și 

în numele Sectorului 2 al Municipiului București termenii și condițiile finanțării externe rambursabile 

(contractul de finanțare) și ai garanțiilor aferente (acordul de garantare) și să semneze în numele şi 

pentru Sectorul 2 al Municipiului București (i) contractul de împrumut și acordul/acordurile de 

garantare a împrumutului ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiții, (ii) toate documentele 

necesare obținerii autorizării şi derulării finanțării externe rambursabile, precum și  (iii) orice alte 

modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări 

sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în 

executare a finanțării externe rambursabile (contractului de finanțare) și a acordului/acordurilor de 

garantare aferente. 

 

 Art.8. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcţia Economică, Direcţia Servicii 

Publice, Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre conform 

competențelor. 

 

 Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Prefectului 

Municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet www.ps2.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.202 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre conține un număr de 16 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 

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 

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti pe anul 2016;  

 Analizând: 

 - Raportul nr.78841/15.11.2016 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

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

 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/19.12.2015; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 20/2016 din 8 iunie 2016 pentru 

modificarea şi completarea 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 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 - Ordonanţa Guvernului României nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2016; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

http://www.ps2.ro/
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016,  se rectifică şi se 

stabileşte conform  anexei nr. 1, astfel: 

- venituri  la suma de 1.051.029 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  - 780.242 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare  - 270.787 mii lei (din care 235.982 

mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

- cheltuieli la suma de 1.357.654 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  780.242 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  577.412 mii lei; 

-  deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in 

valoare de 306.625 mii lei. 

 

 Art.2 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti, rectificate la suma de 1.357.654 mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu 

desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) 

conform anexelor nr.  2.1. - 2.34  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016,  conform 

anexelor nr. 3; 3.1 – 3.17 astfel : 

 

- Total venituri  în sumă de 102.869 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   - 89.292 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare        -13.577 mii lei (din care 9.900 mii 

lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru sectiunea de 

dezvoltare) 

- Total cheltuieli la suma de 102.869 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  89.292 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  13.577 mii lei; 

 

 Art.4 Se aprobă cuprinderea in bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru instituţiile publice de învăţământ 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţi finanţate integral din venituri 

proprii pe anul 2016,  conform anexelor nr. 4; 4.1; 

 

 Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

finanţat din fonduri bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.36; 
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 Art.6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele 

bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2. 

 

 Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.   

  (2) Anexele prezentei hotarari sunt în numar de 252 pagini, se comunică instituţiilor 

interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 203 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 255 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 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 

 



134 

 

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 Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din  

fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru  

activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 77921/11.11.2016 întocmit de Direcția Calitate, Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi 

Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti;  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

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

 - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi actiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordin nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului 

Bucureşti. 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea administraţiei publice 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii 

nr. 350/2005, conform anexei ce conţine 40 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  

 Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 204 

Bucureşti, 21.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 42 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Andronache nr. 236,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Șos. Andronache nr. 236, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76558/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76557/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Andronache nr. 236, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 80 CA 7/1 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Andronache nr. 236, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective  – D+P+3E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 205 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Luigi Galvani nr. 69A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr.115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Luigi Galvani nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76559/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76560/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Luigi Galvani nr. 69A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 81 CA 7/2 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Luigi Galvani nr. 69A, Sector 2 – Locuință – 

P+2E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, 

reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 206 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii  nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr.2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76563/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76561/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, Sector 2,  semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 82 CA 7/3 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, Sector 2 – 

Parcare subterană – 3S și refacere teren de sport peste planșeul S1. În etapa 2 se dorește 

realizarea unei săli de sport, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației 

de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 207 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Str. Soldat Tomovici Stelian nr. 25,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Soldat Tomovici Stelian nr. 25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76566/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76567/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Soldat Tomovici Stelian nr. 25, Sector 2,  semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 83 CA 7/4 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Soldat Tomovici Stelian nr. 25, Sector 2 

– Locuință  unifamilială – P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 208 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Str. Herța nr.14B,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Herţa nr. 14B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76569/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76568/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Herța nr. 14B, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 84 CA 7/5 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Herța nr. 14B, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – S+P+2E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației 

de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 209 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Str. Căpitan Juverdeanu nr. 25, lot 2  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr.115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Căpitan Juverdeanu nr. 25, lot 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76570/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76571/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Căpitan Juverdeanu nr. 25, lot 2, Sector 2,  semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 85 CA 7/6 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Căpitan Juverdeanu nr. 25, lot 2, Sector 

2 – Imobil de locuit – P+1E+M/Pod, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 210 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Str. Badea Cârțan nr. 13,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Badea Cârţan nr.13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76574/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76572/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Badea Cârțan nr. 13, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 86 CA 7/7 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, Str. Badea Cârțan nr. 13, Sector 2  – Imobil de 

locuințe colective – S+P+2E+E3r, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 211 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Str. Precupeții Vechi nr. 71,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Precupeţii Vechi nr.71, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76575/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76576/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Precupeții Vechi nr. 71, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 87 CA 7/10 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Precupeții Vechi nr. 71, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective – P+2E, S+P+2E+M(E3r), în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 212 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Str. Ritmului nr.14, bl. 432, sc. A, parter, ap. 4,  

Sectorul 2 al Municipiului București 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Ritmului nr. 14, bl. 432, sc. A, parter, ap.4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76579/07.11.2016  prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76581/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Ritmului nr. 14, bl. 432, sc. A, parter, ap. 4, Sector 2,  

semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 89 CA 7/14 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Ritmului nr. 14, bl. 432, sc. A, parter, ap. 

4, Sector 2 – București – Balcon cu acces direct din exterior şi schimbarea destinației 

apartamentului în birou de asigurări, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 213 

Bucureşti, 21.11.2016 

  

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Șos. Andronache nr. 16A-16C,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Andronache nr. 16A-16C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76583/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76582/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Șos. Andronache nr. 16A-16C, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 90 CA 7/15 din 22.09.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

http://www.ps2.ro/


155 

 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Șos. Andronache nr. 16A-16C, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective  – S+P+4E+5Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente 

ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.214 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 



156 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Intrarea Baritonului nr. 9, 

 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Intrarea Baritonului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

  - Raportul de specialitate nr. 76587/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76586/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Intrarea Baritonului nr. 9, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 94 CA 8/2 din 03.11.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Intrarea Baritonului nr. 9, Sector 2 – 

Extindere locuință cu un corp  – parter, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 215 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/5,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76590/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76591/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/5, Sector 2,  semnat de 

Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 57 CA 5/12 din 16.06.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/5, Sector 2  – 

Locuință – P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 216 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD  

Strada Carei nr. 1A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Strada Carei nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76870/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76869/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Strada Carei nr. 1A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 79 CA 6/17 din 21.07.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

  

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Strada Carei nr. 1A, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – S(D)+P+2E+3Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 217 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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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 documentației de urbanism PUD  

Str. Sighet nr. 54A,  

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Sighet nr. 54A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 76593/07.11.2016 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 76592/07.11.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Sighet nr. 54A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 65 CA 6/1 din 21.07.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

835/2014; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a 

Sectorului 2; 

 În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c)  coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)    lit. i) din Legea 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Str. Sighet nr. 54A, Sector 2 – consolidare, 

remodelare cu extindere și supraetajare cu un nivel la construcția existentă  - P+1E(M), în 

conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul 

Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 218 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotărârea se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare  

şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții 

și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 13172/11.11.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul de specialitate nr. 79158/16.11.2016 întocmit de Direcția Management Resurse 

Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Amendamentul formulat de către inițiatorul proiectului, Viceprimarul Sectorului 2 al 

Municipiului București, înregistrat sub numărul 4317 din data de 21.11.2016; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu 

caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 Bucureşti.  

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

 - Ordonanța Guvernlui nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ; 

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324 / 13.07.1974 

privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2 ; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2  a unor atribuții privind Organigrama, Statul de 

Funcții și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

http://www.ps2.ro/
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 - Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2  nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia  Domeniului 

Public Sector 2; 

 -  Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 29/2016 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2; 

 -  Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 75/2016 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 ; 

 -  Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 170/2016 pentru modificarea  H.C.L. Sector 2 nr. 

18/2016 privind Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr.75/2016. 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (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.  

  (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 31 pagini 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, 87 personal de execuţie şi 

217 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/ 2016  privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru 

Administraţia  Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. 

Sector 2 nr. 29/2016, H.C.L. Sector 2 nr.75/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 170/2016  îşi încetează 

aplicabilitatea. 
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 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, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.  219 

Bucureşti, 21.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre conține un număr de 34 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 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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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

Pentru aprobarea prelungirii Contractului de prestări servicii F.N. din data de 10.01.1997, cu 

modificările și completările ulterioare, încheiat între Consiliul General al Municipiului 

București  și S.C.RER - RWE Ecologic Service București- REBU S.A., preluat în anul 2001 de 

ConsiliuI Local Sector 4 

 

 Consiliul Local Sector 4, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum și Referatul de 

specialitate nr.P12/5031/01.11.2016 întocmit de Direcția Gospodărire Locală; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.90/27.10.2016  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționarea serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al 

municipiului București și Hotărârea Consiliului Local nr.89/27.10.2016 privind aprobarea Strategiei 

locale cu privire Ia dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare 

pentru Sectorul 4 al municipiului București; 

 În conformitate  cu: 

 -Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 52 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de 

utilități  publice aprobat prin H.G. nr.745/2007; 

 În temeiul prevederilor cuprinse Ia art. 45 alin.(1) și art. 81 alin.(4), din Legea nr.215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1-  Cu data prezentei se aprobă prelungirea  contractului de prestări de servicii F.N. din 

data de 10.01.1997, cu  modificările și completările  ulterioare, încheiat între Consiliul General al 

Municipiului București  și S.C.RER -RWE Ecologic Service București - REBU S.A., preluat în anul 

2001 de Consiliul Local Sector 4, cu 90 de zile, începând cu  data de 11.01.2017 până Ia data de 

10.04.2017. 

 Art.2 - Sectorul 4 al municipiului București, în calitate de autoritate contractantă, poate apela 

direct, Ia terți (operatori economici), în vederea suplimentării logisticii (conform  obiectivelor 

contractului). 
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 Art.3  -   Se   împuternicește  Primarul   Sectorului   4,   să   semneze   actul   adițional   de 

prelungire/actul administrativ  conform  art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

 Art.4 - Se aprobă modelul de act adițional de prelungire Ia contractul de prestări de servicii F.N. 

din data de 10.01.1997, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 Art. 5 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Direcția 

Gospodărire Locală, conform competențelor, iar  comunicarea se  va face  prin  Serviciul Tehnic, 

Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 108/11.11.2016 
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                                                                                                              ANEXĂ 

LA H.C.L.S.4 nr.108/11.11.2016 

 

 

 

ACT ADITIONAL nr........ 

Ia Contractul  de prestări servicii 

FN din 10.01.1997 

 

Părți contractante   

 

 Între:   

 

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul George 

Coșbuc, nr. 6-16, Sector 4, CF RO 4316422, reprezentată prin Primar  Daniel BĂLUȚĂ, în 

calitate de BENEFICIAR, 

 

 Și 

 

 S.C. RER Ecologic Service București - REBU S.A., cu sediul în București, Bd. Tudor 

Vladimirescu nr. 35, Sector 5, înmatriculată Ia Registrul Comerțului sub nr. J40/2819/1997, Cod 

Unic de înregistrare nr. 9357725, atribuit fiscal RO, cont nr. 50699357725 deschis la 

D.T.C.P.M.B.,   reprezentată  prin  Director   General   - RADU   Gabriel,   în calitate  de 

PRESTATOR, 

 

 

 De comun acord s-au convenit următoarele: 

 

 

 Art. I Durata Contractului de prestări servicii FN din  10.01.1997 cu actele adiționale 

aferente acestora, de modificare și completare, se prelungește pe o perioadă de maxim 90 de 

zile respectiv până Ia data de  10.04.2017. 

 

 Art.  II   Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de autoritate contractantă, poate 

apela direct, Ia terți (operatori economici), în vederea suplimentării logisticii (conform obiectivelor 

contractului). 
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  Art.  III  Restul clauzelor contractuale convenite anterior rămân neschimbate. 

 

         Prezentul act aditional s-a încheiat azi ........................., în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

BENEFICIAR, PRESTATOR, 

  

Primar 

Daniel BĂLUȚĂ 

Director General 

RADU Gabriel 

  

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Director Economic, 

Director Executiv,  

  

DIRECȚIA JURIDICĂ Contabil șef, 

p.Director Juridic 

Daniela TUDOSE 

 

  

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

Director Executiv, 

Marian SIMION 

Șef Compartimentul Juridic 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului  București prin intermediul 

Aparatului de Specialitate al Primarului Ia apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul 

Programului Operațional Capital  Uman (POCU) 2014-2020 - ”Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea  Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/municipii cu  populație de peste 20.000 

locuitori AP 5/PI 9.vi/OS 5.1. REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV 

 

 Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P11.1/ 

39/4.11.2016 elaborat de Serviciul Pregătire și Derulare Proiecte; 

 Având în vedere prevederile din Ghidului Solicitantului Condiții Generale - POCU 2014-2020 și 

prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice - Cererea de propuneri de proiecte - ”Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea  Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/municipii cu  populație 

de peste 20.000 locuitori AP 5/PI 9.vi/OS 5.1. regiunea București-Ilfov, aprobat prin OMFE 

1971/03.10.2016; 

 

 În  conformitate cu prevederile, art.4 și art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006,  privind Finanțele 

Publice Locale cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (2), lit. d, precum și ale art. 81 alin. (2) lit. j) și n) și alin. (4) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUl 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se  aprobă participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului 

de Specialitate ai Primarului Ia apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului  

Operațional  Capital  Uman  (POCU)  2014-2020 ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea  Strategiilor 

de Dezvoltare Locală”  - orașe/municipii cu  populație de peste 20.000 locuitori AP 5/PI 9.vi/OS 

5.1. Regiunea București-Ilfov. 

 Art.2.  Se  aprobă Acordul  de  parteneriat cu activitățile  prevăzute în  Metodologia de 

selecție a partenerilor, conform ANEXEI 1* care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Declarația de asociere conform ANEXEI 2* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art.4. Se aprobă  contribuția proprie  în cuantum  de 2% din totalul costurilor eligibile ale 

proiectului. 

 Art.5. Contribuția locală de 2% se va asigura după stabilirea  valorii finale a proiectului  și  

numai în condițiile în care proiectul este eligibil și îi este asigurată finanțarea. 

 Art.6. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin direcțiile de specialitate să ducă Ia 

îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri conform competențelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 109/11.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea strategiei locale în domeniul eficienței energetice de reducere a consumului de 

energie și a emisiei de C02 pentru blocurile de Iocuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 378/08.11.2016; 

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;   

 Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritară 

3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

 O.U.G.  nr. 40/2015   privind  gestionarea  financiară  a  fondurilor  europene  pentru  

perioada  de programare 2014 - 2020; 

 Hotărârea  de Guvern  nr. 1877/22.12.2005  pentru aprobarea  Planului Național de Acțiune 

privind schimbările climatice; 

 Hotărârea  de  Guvern  nr. 1.069/2007  privind  aprobarea  Strategiei  energetice a  României  

pentru perioada 2007-2020; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4  nr.  38/27.03.2014  privind  aprobarea  

programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București în perioada 2014-2020; 

 Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr. 24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  

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

 În  temeiul  prevederilor  art.  45,  alin. 1  și art.  81,  alin.  (4)  din  Legea  nr. 215/2001  privind 

administrația publică Iocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia locală în domeniul eficienței energetice de reducere a  consumului  

de energie și a emisiei de C02 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, 

conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții  Publice și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 4, vor lua măsurile de aducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 110/11.11.2016 
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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  modificarea și completarea Hotărârii Conslliului Local al Sectorului 4 nr. 38/27.03.2014 

privind aprobarea programului multianual de reabilitare termică  a blocurilor de locuințe din 

Sectorul 4 al Municipiului București în perioada  2014-2020 

 

 Având în  vedere: 

 Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 373/08.11.2016; 

 în conformitate cu prevederile  art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Programul Operational Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 

- Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

 O.U.G.  nr. 40/2015   privind  gestionarea  financiară  a  fondurilor  europene  pentru  

perioada  de programare 2014 - 2020; 

 Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009  privind 

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a Normelor metodologice de 

aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului  4  nr. 38/27.03.2014  privind  aprobarea  

programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București în perioada 2014-2020; 

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

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

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 litera „e” și art. 81, alin. (2) litera ”i”din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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 Art.  1.  Hotărârea  Consiliului  Local al  Sectorului  4  nr. 38/27.03.2014  privind  aprobarea 

programului  multianual  de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul  4  al  Municipiului 

București în perioada 2014-2020 se modifică și se completează după cum urmează: 

 

(1) Titlul Hotărârii  Consiliului  Local al Sectorului 4 nr. 38/27.03.2014  se modifică în „Hotărâre 

privind aprobarea programului multianual de reabilitare  termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 

al Municipiului București în perioada 2014 - 2030„. 

 

(2) Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Se aprobă programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului București pentru perioada 2014-2030, conform Anexei nr. 1* la prezenta hotărâre. 

  

 (3)  După articolul 1 se va introduce un nou articol Art. 1
1
 având următorul cuprins: 

 „Art. 1
1
. Se aprobă programul local multianual de investiții 2016-2020 în scopul reducerii 

consumului de energie și a emisie de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului 

București, conform Anexei nr. 2* la prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții  Publice și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 4, vor lua măsurile de aducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr. 111/11.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Reducerea consumului de energie și C02 pentru  blocurile de locuințe  

din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF1” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în  vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 374/08.11.2016; 

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 

- Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

 O.U.G.  nr. 40/2015   privind  gestionarea  financiară  a  fondurilor  europene  pentru  

perioada  de programare 2014- 2020; 

 Hotărârea  Consiliului  Local  al  Sectorului  4  nr.  38/27.03.2014  privind  aprobarea  

Programului multianual de reabilitare tennică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului Bucuresti în perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 HCL  nr. 57/28.03.2013  privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice  și  a  

indicatorilor tehnico-economici  a 150 blocuri  din programul  multianual de reabilitare  termică 

a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București, în perioada 2012-2015; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr. 24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  

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

 

 În  temeiul  prevederilor  art.  45,  alin.  2 și art. 81,  alin.  (4)  din  Legea  nr. 215/2001  privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Reducerea consumului de energie și C02  pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București- POR/CF1” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional  Regional  2014-2020  - Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
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economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

  

 Art.2. Se aprobă  valoarea totală a proiectului „Reducerea consumului de energie și CO2 

pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF1”, în cuantum de 

11,963,496,16 lei (inclusiv TVA).  

  

 Art.3.  Se  aprobă  contribuția   proprie  în  proiect  a  Sectorului   4 al Municipiului  București, 

reprezentând  achitarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât și contribuția de 15%  

din valoarea eligibilă  a  proiectului, în cuantum  de  11,963,496,16  lei  reprezentând  cofinanțarea  

proiectului „Reducerea consumului  de energie și C02  pentru  blocurile de locuințe din  Sectorul 4 al  

Municipiului București –POR/CF1”. 

 

 Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot să apară pe durata implementării 

proiectului  „Reducerea consumului  de energie și C02  pentru  blocurile de locuințe din  Sectorul  4 al 

Municipiului București – POR/CF1”,  pentru implementarea  proiectului în condiții  optime, se vor 

asigura din  bugetul local. 

 

 Art.5.  Se vor asigura  toate resursele financiare necesare implementării  proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții  Publice și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 4, vor lua măsurile de aducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 112/11.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de finanțare  proiectului ”Reducerea consumului de energie și C02 pentru  

blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF1” și a cheltuielilor aferente 

acesteia, în vederea depunerii spre finnațare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 375/08.11.2016; 

 Programul Operational Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritară 3 

- Sprijinirea   tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

 O.U.G.  nr. 40/2015  privind  gestionarea  financiară a fondurilor  europene  pentru  perioada  

de programare 2014 - 2020; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr. 24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  

pentru elaborarea actelor nonnative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 În  temeiul  prevederilor  art.  45,  alin.  2 și art. 81,  alin.  (4)  din  Legea  nr. 215/2001  privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă cererea de finanțare  „Reducerea consumurilor de energie și C02 pentru 

blourile  de  locuințe  din  Sectorul  4  al  Municipiului  Bucureşti  - POR/CF1” în  vederea  depunerii  

în  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în în infrastructurile 

publice,  inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale. 

Blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF1” sunt: 

 Bloc 13, str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr. 15 

 Bloc D2, str. Izvorul Crișului, nr. 8 

 Bloc 60, al. Moldoveni nr. 4 
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 Vila 2, str. Prinosului nr. 2 

 Bloc A4, str. Emil Racoviță nr. 29 

 Bloc B29, str. Secuilor nr. 5 

 Bloc A5, str. Covasna nr. 5 

 Bloc Turn Livada, str. Ghimpați nr. 21 

 

Art. 2 Se aprobă bugetul proiectului după cum urmează: 

 

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANȚARE VALOARE (LEI) 

I Valoarea totală a cererii de finanțare, din care : 11,963,496.16 

a. Valoarea neeligibilă, inclusive TVA aferent        27,005.85 

b. Valoarea eligibilă 11,936,490.31 

II Contribuția proprie, din care : 1,790,473.55 

a. Contributia solicitantului Ia cheltuieli eligibile* 1,790,473.55 

b. Contributia solicitantului Ia cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent* 0 

III Contributia asociațiilor de proprietari, din care: 1,680,278.88 

a. Contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile, reprezentând 

25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare 

apartamentelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 

 

 

 

1,653,273.04 

b. Contribuția  asociațiilor  de  proprietari  la cheltuieli neeligibile, 

reprezentând după caz: 

- 3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 

corespunzătoare  apartamentelor cu destinație locuintă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, 

-25%  din  valoarea  cheltuielilor  neeligibile  aferente  C+M+E  

corespunzătoare  apartamentelor cu destinație locuință, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, 

-100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare 

apartamentelor  cu destinație  locuință,  aflate în  proprietatea  persoanelor 

juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, 

-100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzatoare 

apartamentelor   cu  destinație  de  spații  comerciale   sau  spații  cu  altă 

destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a 

persoanelor  juridice,  a  Solicitantului  sau  a  autorităților  și instituțiilor 

publice. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27,005.85 

IV Ajutoare de natură socială: - Sectorul  4  al  Municipiului  București 

acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari,  având 

cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de Ia 

Asociația de Proprietari este în cuantum de 1.330.849,54 lei. 

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin 

Asociației  de proprietari  este  pe  o durată  de  recuperare  de  10 ani, cu 

începere din data de 1 a celei de a 2 a luni următoare  încheierii procesului 

verbal de recepție Ia tenninarea lucrărilor de reabilitare. Plata fiecărui an se 

va face în 2 rate egale, adică Ia 31 martie, respectiv 30 septembrie a 

fiecărui an fiscal. Pentru primul an în cazul în care taxa de reabilitare este 

instituită ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga sumă aferentă 

anului fiscal respectiv la următorul termen de plată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,330,849.54 

V Asistență financiară nerambursabilă solicitată 7,161,894.19 
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 Art.3. Se aprobă susținerea  cofinanțării  din bugetul local al Sectorului  4 al Municipiului  

București pentru  implementarea  corespunzătoare a proiectului  „Reducerea  consumurilor de 

energie  și  C02  pentru blocurile  de  locuințe  din Sectorul  4 al Municipiului  Bucuresti  - POR/CF1 ” 

și se  vor  suporta  orice alte cheltuieli ce vor intervenii pe perioada implementării. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții  Publice și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 4, vor lua măsurile de aducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în ședința extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 113/11.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „ Reducerea consumului de energie și C02 pentru  blocurile de locuințe 

din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF2” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 376/08.11.2016; 

 Programul Operational Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritară 3 

- Sprijinirea   tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

 O.U.G.  nr. 40/2015  privind  gestionarea  financiară a fondurilor  europene  pentru  perioada  

de programare 2014 - 2020; 

 Hotărârea  Consiliului  Local  al  Sectorului  4  nr.  38/27.03.2014  privind  aprobarea  

Programului multianual de reabilitare tennică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al 

Municipiului Bucuresti în perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 HCL  nr. 57/28.03.2013  privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice  și  a  

indicatorilor tehnico-economici  a 150 blocuri  din programul  multianual de reabilitare  termică 

a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București, în perioada 2012-2015; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr. 24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  

pentru elaborarea actelor nonnative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 În  temeiul  prevederilor  art.  45,  alin.  2 și art. 81,  alin.  (4)  din  Legea  nr. 215/2001  privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă proiectul „Reducerea consumului de energie și C02  pentru blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București- POR/CF2” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional  Regional  2014-2020  - Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 
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 Art.2. Se aprobă  valoarea totală a proiectului „Reducerea consumului de energie și CO2 

pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF2”, în cuantum de 

8.211.405,78 lei (inclusiv TVA).  

  

 Art.3.  Se  aprobă  contribuția   proprie  în  proiect  a  Sectorului   4 al Municipiului  București, 

reprezentând  achitarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât și contribuția de 15%  

din valoarea eligibilă  a  proiectului, în cuantum  de  8.211.405,78 lei  reprezentând  cofinanțarea  

proiectului „Reducerea consumului  de energie și C02  pentru  blocurile de locuințe din  Sectorul 4 al  

Municipiului București –POR/CF2”. 

 

 Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot să apară pe durata implementării 

proiectului  „Reducerea consumului  de energie și C02  pentru  blocurile de locuințe din  Sectorul  4 al 

Municipiului București – POR/CF2”,  pentru implementarea  proiectului în condiții  optime, se vor 

asigura din  bugetul local. 

 

 Art.5.  Se vor asigura  toate resursele financiare necesare implementării  proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții  Publice și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 4, vor lua măsurile de aducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în ședința extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 114/11.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de finanțare  proiectului ”Reducerea consumului de energie și C02 pentru  blocurile 

de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea 

depunerii spre finnațare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul 

 Operațional Regional 2014-2020 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. 377/08.11.2016; 

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritara 3 

- Sprijinirea   tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

 O.U.G.  nr. 40/2015  privind  gestionarea  financiară a fondurilor  europene  pentru  perioada  

de programare 2014 - 2020; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr. 24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  

pentru elaborarea actelor nonnative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 În  temeiul  prevederilor  art.  45,  alin.  2 și art. 81,  alin.  (4)  din  Legea  nr. 215/2001  privind 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se aprobă cererea de finanțare  „Reducerea consumurilor de energie și C02 pentru 

blourile  de  locuințe  din  Sectorul  4  al  Municipiului  Bucuresti  - POR/CF2” în  vederea  depunerii  

în  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,  

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale. Blocurile de 

locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – POR/CF2” sunt: 

 Bloc 3, str. Moldivița nr. 11 

 Bloc 1, șos. Giurgiului nr. 131 

 

 Art. 2 Se aprobă bugetul proiectului după cum urmează: 
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NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANȚARE VALOARE (LEI) 

I Valoarea totală a cererii de finanțare, din care : 8,211,405.78 

a. Valoarea neeligibilă, inclusive TVA aferent 53,251.22 

b. Valoarea eligibilă 8,158,154.56 

II Contribuția proprie, din care : 1,223,723.18 

a. Contributia solicitantului Ia cheltuieli eligibile* 1,223,723.18 

b. Contributia solicitantului Ia cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent* 0 

III Contributia asociațiilor de proprietari, din care: 1,009,715.15 

a. Contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile, reprezentând 25% 

din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare 

apartamentelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice 

 

 

956,463.92 

b. Contribuția  asociațiilor  de  proprietari  la cheltuieli neeligibile, reprezentând 

după caz: 

- 3,5%  din   valoarea   cheltuielilor   neeligibile   aferente   C+M+E 

corespunzătoare  apartamentelor cu destinație locuintă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, 

-25%   din   valoarea   cheltuielilor   neeligibile   aferente   C+M+E 

corespunzătoare  apartamentelor cu destinație locuință, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, 

-100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare 

apartamentelor  cu destinație  locuință,  aflate în  proprietatea  persoanelor 

juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, 

-100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzatoare 

apartamentelor   cu  destinație  de  spații  comerciale   sau  spații  cu  altă 

destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a 

persoanelor  juridice,  a  Solicitantului  sau  a  autorităților  și instituțiilor publice. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53,251.22 

IV Ajutoare de natură socială: - Sectorul  4  al  Municipiului  București acordă 

ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari,  având cota de 

participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de Ia Asociația de 

Proprietari este în cuantum de 1.083.074,71 lei. 

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin 

Asociației  de proprietari  este  pe  o durată  de  recuperare  de  10 ani, cu 

începere din data de 1 a celei de a 2 a luni următoare  încheierii procesului 

verbal de recepție Ia terminarea lucrărilor de reabilitare. Plata fiecărui an se va 

face în 2 rate egale, adică Ia 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an 

fiscal. Pentru primul an în cazul în care taxa de reabilitare este instituită ulterior 

datei de 31 martie, se va achita întreaga sumă aferentă anului fiscal respectiv la 

următorul termen de plată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,083,074.71 

V Asistență financiară nerambursabilă solicitată. 4,894,892.73 

  

  Art. 3 Se aprobă susținerea  cofinanțării  din bugetul local al Sectorului  4 al Municipiului  

București pentru  implementarea  corespunzătoare a proiectului  „Reducerea  consumurilor de 

energie  și  C02  pentru blocurile  de  locuințe  din Sectorul  4 al Municipiului  Bucureşti  - POR/CF2 ” 

și se  vor  suporta  orice alte cheltuieli ce vor interveni pe perioada implementării. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții  Publice și Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Sectorului 4, vor lua măsurile de aducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 115/11.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor  școlare și cuantumul  acestora 

în anul  școlar 2016/2017 semestrul  I 

 

Consiliul Local Sector 4 

 Văzând  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de Referatul de specialitate Nr. 7596/10.11.2016, întocmit de Direcția Învățământ și 

Tineret Sector 4. 

 În temeiul  prevederilor  art. 105  alin.(2), lit „ e ” din Legea Nr.1/2011, privind educația 

națională, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de  

acordare a burselor  elevilor  din  învățământul preuniversitar  de  stat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu dispozițiile prevăzute Ia art.45 alin.(1) și art.81 alin (2) lit. „j ” și alin.(4) din  

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

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 - Se aprobă  pentru  anul  școlar 2016 - 2017 semestrul  I un număr de 5.103 burse 

școlare, elevilor cuprinși  în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe 

teritoriul Sectorului 4, conform anexei*  care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art.2 - Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București Sector 4 și Direcția Învățământ și Tineret Sector 4, vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei conform compețentelor. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 116/11.11.2016 

 

 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

H O T Ă R Â R E 

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 București; 

 -  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. P.6.1/ 6895 I 10.11.2016; 

 - Decizia nr. 5022/23.09.2016 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugaă pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 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) și (8) art.45, art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și 

completată; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.  Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât Ia partea 

de venituri cât și Ia partea de cheltuieli, astfel : 

 • Bugetul local în sumă de 564 626,00 mii lei conform anexei nr.1. 

 Art. 2. Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează: 

 - Formularul 11  - Anexa nr. 1.1  - Bugetul detaliat Ia venituri pe capitole și subcapitole pe anul 

2016 și estimările pentru anii 2017-2019 

- Formularul 11/1 – Anexa nr.1.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și 

paragrafe; 

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și la 

partea de cheltuieli, conform  anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- Anexa 2.- capitol bugetar 49.02- Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), 
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în valoare de  564 626,00 mii lei. 

 

 - Anexa  2.1   - capitol bugetar 65.02   - Învățământ total 

 - Anexa 2.1.1    - cap.65.02.1 - centralizator 

 - Anexa 2.1.2  - cap.65.02 - total învățământ 

 - Anexa 2.1.3    - cap.65.02.03.01 - D.I.T. 1 

 - Anexa 2.1.4    - cap.65.02.03 -U.S 1 

 - Anexa 2.1.5    - cap.65.02.03 -U.S 2 

 - Anexa 2.1.6    - cap.65.02.04 -U.S 1 

 - Anexa 2.1.7    - cap.65.02.04 -U.S 2 

 - Anexa 2.1.8  - cap.65.02.07.04 -U.S 

 

Art.4. Se aprobă „Lista  de investiții pe anul 2016” a Direcției de Învățământ și Tineret Sector 4 

conform  anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către 

instituțiile publice implicate, conform  competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  extraordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 

din data de 11.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 117/11.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului  Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului  Local al scctorului  4 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al 

Secretarului Sectorului 4; 

Ținând seama de prevederile art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-  

cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată  prin Legea nr. 673/2002; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Luând în considerare art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016; 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

În baza prevederilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T  E: 

 

 Art. 1 Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, după cum urmează: 

- Comisia nr. 1 - Comisia pentru  activități economico-financiare, buget și finanțe – domnul 

Peptan Mihai se înlocuiește cu domnul BărbăIău Cosmin -Constantin; 

- Comisia nr. 6 - Comisia  pentru  comerț și  protecția consumatontlui - domnul Bărbălău 

Cosmin - Constantin se înlocuiește cu domnul Peptan Mihai. 

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 118/29.11.2016 
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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  acordarea unor ajutoare de urgență   

familiilor sau persoanelor în vederea  depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol 

siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale 

  

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea de motive a unui  grup de consilieri locali; 

Având  în vedere Referatul de specialitate nr. 287861/25.11.2016  al Direcției  Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând cont de prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările  ulterioare și ale Hotărârii  nr. 50/2011 pentru aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare  a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind  venitul  minim  garatat, cu 

modificările și completările  ulterioare; . 

În conformitate cu H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

Luând în cosiderare Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale cu modificările și 

completările  ulterioare;   

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1)  și  art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Începând cu data prezentei, se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța  

și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale, conform Anexei nr. 1*, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Ajutoarele de urgență stabilite prin prezenta hotărâre se vor acorda în limita fondurilor 

aprobate și alocate cu această destinație; 

Art.3. Ajutoarele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre  se acordă sub forma de tichete 

sociale pentru materiale de construcție. 

Art. 4. Se vor respecta  prețurile maximale ale materialelor/manoperă,  conform acordului 

cadru, privind lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Sectorul 4 al Municipiului 

București. 

Art. 5. Toate asociațiile de locatari și/sau proprietari, de pe raza teritorială a Sectorului 4, au 

obligația ca în termen de minim 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să anunțe în 
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scris, Primăria Sectorului 4, situația cu privire la existența unor potențiale riscuri pentru siguranța și  

integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale. 

 Art.6. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, serviciile  de specialitate împreună cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 119/29.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

 

 

http://www.pmb.ro/


196 

 

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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 

01.12.2016-28.02.2017 

 

 Consiliul Local al Sectorulul 4, 

 

Având în vedere Referatul Secretarului Sectorului 4 nr. S/468/18.11.2016; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului  Local Sector 4 nr. 24/12.08.4016 privind alegerea 

președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.09.2016-30.11.2016; 

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În temeiul dispozițiilor art. 35 alin. 1 și 81 alin. 2 lit. ,,a" din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Articol unic Se alege domnul GÂF – DEAC Ioan în funcția de președinte de ședință al 

Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 01.12.2016-28.02.2017. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 120/11.11.2016 
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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  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 București; 

- Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. P.6.1/ 7124 I 21.11.2016;  

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;  

Luând în considerare prevederile : 

- art.8.lit.era (a) art.19 alin.(1) litera (a), art.20 alin .(1) litera (a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), 

(6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice  locale modificată  și 

completată; 

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.  1.  Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la 

partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel : 

• Bugetul local în sumă de 565.386,00 mii lei conform anexei nr. 1.  

Art.2. Se aprobă formularele 11 și 11/1 după  cum urmează ·: 

- Formularul 11  - Anexa nr.1.1 – Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi  subcapitole pe 

anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019; 

- Formularul 11/1 - Anexa nr.1.2; - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole  și 

paragrafe; 

Art 3. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și Ia 

partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre : 

- Anexa 2.       - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în 

valoare de 565.386,00 mii lei. 

- Anexa 2.1           - capitol bugetar 51.02        – Autorități Publice și Acțiuni Externe 

-  Anexa 2.1.1         - cap. 51.02.01                      – Autorități Executive și Legislative 

- Anexa 2.1.2          - cap. 51.02.01.03D              – D.G.I.T.L. Sector 4 

- Anexa 2.1.4 - cap. 51.02.01.03P -Primăria Sector 4 

- Anexa 2.2 - capitol bugetar -Alte servicii publice generale 

-Anexa 2.2.1 - cap. 54.02.05 -Fond de rezervă bugetară 

-Anexa 2.2.2 - cap.54.02.10D -Direcția evidență a Persoanelor Sector 4 

-Anexa 2.2.3 - cap. 54.02.50 -Alte servicii publice generale 
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-Anexa 2.3 - capitol bugetar 55.02 - Dobânzi 

   

-Anexa 2.4 - capitol bugetar 60.02 -Apărare  

-Anexa 2.4.1 - cap. 60.02.02 - Centrul Militar Zonal 

   

-Anexa 2.5 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publică și siguranță națională 

-Anexa 2.5.1 -cap. 61.02.03.04 -Poliția Locală Sector 4 

-Anexa 2.5.2 - cap.61.02.05 -Protecția civilă și protecția contra 

incendiilor 

   

-Anexa 2.6 - capitol bugetar 65.02 -Învățământ total 

-Anexa 2.6.1 - cap. 65.02.1 -Centralizator 

-Anexa 2.6.2 - cap.65.02 -Total învățământ 

-Anexa 2.6.3 - cap. 65.01 -Centralizator D.I.T. 

-Anexa 2.6.4 -cap. 65.01 -Centralizator US 

-Anexa 2.6.5 - cap. 65.02.03.01 -Învățământ preșcolar 

-Anexa 2.6.6  -cap. 65.02.03.02 -Învățământ primar 

-Anexa 2.6.7 - cap. 65.02.03.US1 -Învățământ preșcolar 

-Anexa 2.6.8 - cap. 65.02.03.US2 -Învățământ primar 

-Anexa 2.6.9 - cap. 65.02.04.01 -Învățământ secundar inferior 

-Anexa 2.6.10 - cap. 65.02.04.02 -Învățământ secundar superior 

-Anexa 2.6.11 - cap. 65.02.04.US1 -Învățământ secundar inferior 

-Anexa 2.6.12 - cap. 65.02.04.US2 -Învățământ secundar superior 

-Anexa 2.6.13 - cap.65.02.04.US3 -Învățământ profesional 

-Anexa 2.6.14 - cap.65.02.05.Us -Învățământ postliceal 

-Anexa 2.6.15 - cap.65.02.07.04 -Învățământ nedefinit prin nivel special 

-Anexa 2.6.16 - cap. 65.02.07.04US4 -Învățământ nedefinit prin nivel 

-Anexa 2.6.17 - cap.65.02.50 -Altecheltuieli în domeniul învățământului 

-Anexa 2.6.18  -cap.65.02.50P -Alte cheltuieli 

   

-Anexa 2.7 -capitol bugetar 66.02 -Sănătate 

-Anexa 2.7.1  -cap. 66.02.03 -Servicii medicale,  

-Anexa 2.7.2 - cap.66.02.06.03 -Unități medico-sociale 

-Anexa 2.7.3  -cap.66.02.50.50 -Alte cheltuieli în domeniul sănătății 

   

-Anexa 2.8  -capitol bugetar 67.02 -Cultură, recreere și religie 

-Anexa 2.8.1 - cap. 67.02.03.30 -Alte servicii culturale-Centrul Cultural 

European Nicolae Bălcescu 

-Anexa 2.8.3 - cap.67.02.05.03P -Întreținere grădini publice, parcuri zone 

verzi, baze sportive și de agrement PS4 

   

-Anexa 2.9 - capitol bugetar 68.02 -Asigurări și asistență socială 
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-Anexa 2.9.1 -cap. 68.02.04.1 -Centrul de îngrijire și asistență nr. 1 

-Anexa 2.9.2 - cap. 68.02.12 -Unități de asistență medico-sociale- 

Centrul Medico Social Sfântul Andrei 

-Anexa 2.9.3 - cap. 68.02.AS -Asistență socială 

-Anexa 2.9.4 - cap. 68.02.AS 05.02  -Asistență socială în caz de invaliditate 

-Anexa 2.9.5 - cap. 68.02.AS 06  -Asistență socială pentru familie și copii 

-Anexa 2.9.6 - cap. 68.02.AS 06.01  -Asistență socială pentru familie și copii 

-Anexa 2.9.7 - cap. 68.02.11  -Creșe 

-Anexa 2.9.8 - cap. 68.02.AS 15  -Prevenuirea excluderii sociale 

-Anexa 2.9.9 - cap. 68.02.AS 15.01  -Ajutor social 

-Anexa 2.9.10 - cap. 68.02.AS 50  -Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și 

asistenței sociale 

-Anexa 2.10 - capitol bugetar 70.02  -Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

-Anexa 2.10.1 - cap. 70.02.03 -Locuințe servicii și dezvoltare publică 

-Anexa 2.10.2 - cap. 70.02.03.30 -Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale 

-Anexa 2.10.3 - cap. 70.02.50 -Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării comunale  

   

-Anexa 2.11. - capitol bugetar 74.02 -Protecția mediului 

-Anexa 2.11.1 -cap. 74.02.05 -Salubritate și gestiunea deșeurilor 

-Anexa 2.11.2 - cap. 74.02.05.01 -Salubritate 

   

-Anexa 2.12. - capitol bugetar 84.02 -Transporturi 

-Anexa 2.12.1 - cap. 84.02.03 -Transport rutier 

-Anexa 2.12.2 - cap.84.02.03.03 -Străzi 

Art. 4 Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre, din care: 

-anexa 3.1 -centralizator -Credite externe 

-anexa 3.1.1 -cap. 70.06 -Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

-anexa 3.1.2 -cap. 70.06.03 -Locuințe 

-anexa 3.1.3 -cap. 70.06.03.01 -Dezvoltarea sistemului de locuințe 

și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre: 

 

- anexa nr. 4. ,,Lista de investiții a Sectorului 4 al Municipiului București" 

- anexa nr. 4.1; 4.1.1 ,,Lista Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4'' 

- anexa nr. 4.2; 4.2.1 „Lista Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4'' 

- anexa nr. 4.3; 4.3.1 ,,Lista Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4'' 

- anexa nr. 4.4; 4.4.1 ,,Lista Direcției Învățământ și Tineret Sector 4'' 

- anexa nr. 4.5; 4.5.1 ,,Lista Centrului Cultural European pt Unesco Nicolae Bălcescu'' 
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- anexa nr. 4.6; 4.6.1 ,,Lista Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 4'' 

- anexa nr. 4.7; 4.7.1 ,,Lista Centrului de Îngrijire și Asistență Nr. 1 Sector  4'' 

  

Art. 6. Se aprobă virarea sumei de 5 000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea  de 

funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare. 

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin 

Direcția economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către 

instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului 

Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
 
Nr. 121/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea  gratuității  Ia transportul urban cu mijloace 

de transport în comun de suprafață și cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în  vedere Referatul  de  specialitate  nr.  285415/11.11.2016 al  Direcției  Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând seama de prevederile art. 23 și 24 din Legea 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. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând  în  considerare   Ordinul   M.M.F.E.S.  - A.N.P.H.   nr   62/2007   pentru   aprobarea 

Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de 

suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia; 

Ținând cont de  prevederile  Hotărârii Guvernului  României nr. 680/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor Ia transport interurban gratuit 

persoanelor cu handicap, persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Începând cu data  prezentei,  se  aprobă  Metodologia  privind acordarea  gratuității  Ia 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul beneficiarilor Legii nr. 

448/2006  privind  protecția și promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.1*, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei, Hotărârea  Consiliului Local Sectorului 4 nr. 8/31.01.2011 privind 

modalitatea de acordare a gratuității pe toate liniile Ia transportul urban cu mijloace de transport în 



202 

 

comun de suprafață și cu metroul  pentru persoanele cu handicap care au acest drept conform Legii 

nr. 448/2006,  republicată privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap se abrogă. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 4, serviciile de specialitate împreună cu Direcția  Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 122/11.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul Centrului  de Îngrijire și 

Asistență nr. 1 aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 285897/15.11.2016 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând 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. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,  cu modificările și completările  ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând  în considerare  Hotărârea  Guvernului  României nr.  430/2008  pentru  aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei  de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap și Hotărârea  Guvernului României  nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii  Guvernului României nr. 118/2014 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidențiale; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României m 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al 

alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de 
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asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor 

vărstnice. 

Luând în considerare Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere 

datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu 

handicap sau de susținătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilirea nivelului contribuţiei 

lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru 

persoanele adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; 

Ținând cont de Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea  serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

Având  în vedere Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei și Ministrului Muncii și Solidarității 

Sociale nr. 491/2003 pentru aprobarea grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se 

internează în unitățile de asistență medico-sociale; 

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  4 nr. 61/25.09.2008 prin care D.G.A.S.P.C. 

sector 4 a preluat în administrare Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 1; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea nr. 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se aprobă Metodologia de admitere/găzduire în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență  nr. 1 aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4, conform Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Primarul Sectorului 4  București, serviciile de specialitate  împreună cu Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorulul 4 din 

data de 29.11.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 123/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind   aprobarea Metodologiei de admitere/găzduire în cadrul 

Centrului Medico-Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale  de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 4 
 

Consiliul Local al Sectorulul 4 

Văzând Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 285899/15.11.2016 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 412/2003 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale și ale 

Instrucțiunii nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea 

unităților de asistență medico-sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 412/ 2003; 

Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătății  și Familiei și Ministerului Muncii și Solidarității 

Sociale nr.491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se 

internează în unitățile de asistență medico-sociale; 

Luând în considerare Hotărârea Guvernului Româniiei nr. 459/05.05.2010 pentru aprobarea 

standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind 

personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență 

medicală comunitară;    

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările  și 

completările ulterioare; 

În baza  Ordonanței de  Guvern nr. 68/2003  privind serviciile  sociale,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere  Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei și Ministrului Muncii și Solidarității  

Sociale nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul  de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane  adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale (Anexa 10); 

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

Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale  de Asistență Socială  și 

Protecția Copilului,  republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, modificată și completată; 

În baza Legii nr.197/2012  privind  asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii  Guvernului României nr. 118/2014 pentru aprobarea 



206 

 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în 

domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările  ulterioare;  

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile  sociale și a nivelului venitului lunar pe membri de familie 

în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținători ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidențiale; 

Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr.  903/2014 privind stabilirea nivelului minim 

al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de  

asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu  dizabilități  și persoanelor 

vârstnice; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 61/25.09.2008 prin care 

D.G.A.S.P.C.sector 4 a preluat în administrare Centrul Medico - Social ,,.Sf. Luca"; 

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 78/23.04.2013 prin care Centrul Medico - 

Social ,,Sf. Luca'' își schimbă denumirea în Centrul Medico - Social ,,Sfântul Andrei"; 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică Iocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se aprobă Metodologia de admitere/găzduire în cadrul 

Centrului Medico - Social ''Sfântul  Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4, conform Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul Sectorului 4  București,  serviciile de  specialitate  împreună cu Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor·duce  la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorulul 4 din 

data de 29.11.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 124/11.11.201 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcțiii și Regulamentului 

de Organizare și Funcționare ale Centrului de Îngrijire și Asistență  nr.1 din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea  de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 286247/16.11.2016 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

Ținând 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. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și  promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,  cu modificările și completările  ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

În baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările  ulterioare  și a Hotărârea  Guvernului României nr. 118/2014 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările  ulterioare;  

Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 

minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 

căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor 

vârstnice din centrele rezidențiale; 

Luând în considerare Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere 

datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu 

handicap sau de susținătorii acestora  şi aprobarea Metodologiei de stabilirea nivelului contribuţiei 

lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru 

persoanele adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora; 

Ţinând cont de Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei și Ministrului Muncii și Solidarității 

Sociale nr. 491/2003 pentru aprobarea  grilei de evaluare medico-socială a persoanelor ce se 

internează în unitățile de asistenţă medico-sociale; 
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Ținând cont  de prevederile Ordonanței de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu 

modificările și completările  ulterioare;  

Luând în considerare Hotărârea  Guvernului României  nr. 1434/2004 privind atribuțiile și 

regulamentul cadru de organizare și funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările  ulterioare;  

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 61/25.09.2008 prin care D.G.A.S.P.C. 

sector 4 a preluat în administrare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1; 

În conformitate  cu prevederile art. 45 alin.(1) și art. 81 alin. (2), lit. n) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 din subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform  Anexei nr. 1* Ia prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecția Copilului Sector 4, conform  Anexei nr. 2 Ia 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire și 

Asistență nr. 1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, 

conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

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

Art.5. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorulul 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 125/29.11.2016 

 

 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului 

de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 286557/17.11.2016 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4; 

În baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Luând în considerare Avizul nr. 2603/17.08.2016 al Ministerului Muncii Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice precum și Avizul nr. 47276/2016 conexat cu nr. 44241/2016  al 

Agenției Naționale a Funcționarilor  Publici; 

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de 

organizare și funcționare ale·Direcției generale de asistență socială și protecția copilului  republicată;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea  nomenclatorului serviciilor 

sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor  sociale și 

prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările  ulterioare; · 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(1) și art. 81 alin. (2), lit. e) din Legea 215/2001 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă Organigrama Direcției Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 4, conform Anexei nr.1* la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcții  al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

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

Art.5. Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

4 emite dispoziții (conform art. 8 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004). 

Art.6. Prin dispoziția Primarului  Sectorului  4, se aprobă regulamentele de  organizare și 

funcționare pentru centrele  din subordinea Direcției Generale  de  Asistență   Socială și Protecția 

Copilului Sector 4 , în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri.  
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Art 7. Se abrogă Hotărârea  Consiliului Local Sector 4 nr. 48/23.09.2016 privind aprobarea  

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției 

Generale  de  Asistență  Socială și Protecția Copilului Sector 4.  

Art. 8 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 4 vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor legale. 
 

Această hotărâre a fost adoptată  în  ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 126/11.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Calendarului de măsuri  pentru scoaterea Ia licitație publică a spațiilor comerciale 

aflate în administrarea directă a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale - sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Analizând Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al 

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 5332/15.11.2016; 

Luând  act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului 

cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și în baza Legii nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004  pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interse local;                                                        

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  32/2007 privind 

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

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

C.G.M.B. nr. 215/2006 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006 cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de dispozițiile  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 268/2010 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/2010 și pentru modificarea și completarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 32/2007 privind reglementarea raporturilor contractuale  privind spațiile cu altă destinație 

decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum 

și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 și  Hotărârii C.G.M.B. nr.48/2006; 

În baza Hotărârii Comiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de 

Admnistrare a Piețelor Sector 4; 

Luând  act  de  Hotărârea  Consiliului Local  al  Sectorului 4  nr  74/2016 privind aprobarea 

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

Gestionare Activități Comerciale Sector 4 

Ținând cont de dispozițiile  Hotărârii Consiliului Local  nr. 66/29.09.2016  privind aprobarea 

modelului de autorizație de funcționare, condițiile de autorizare și metodologia de eliberare a 

autorizației de  funcționare pentru piețele de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4.   

În conformitate cu prevederile art 45 alin.1 și ale art. 81 alin. (4), din Legea 215/2001  privnd  

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.   Începând cu data prezentei se aprobă  Calendarul de măsuri pentru scoaterea la 

licitație publică a spațiilor comerciale aflate în administrarea directă a Direcției Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale-sector 4 conform Anexei nr. 1 Ia prezenta Hotărâre.   

  

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună Direcția Piețe  și Gestionare Activități Comerciale 

Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform  competențelor legale.  

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 127/29.11.2016 
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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 prelungirii până Ia data de 30.06.2017 a duratei contractelor de locațiune care 

expiră până la data de 29.06.2017 încheiate între Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale 

sector 4 și terți. 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

Analizând Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al 

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 5331/15.11.2016; 

Luând  act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului 

cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și în baza Legii nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004  pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interse local;                                                        

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  32/2007 privind 

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

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

C.G.M.B. nr. 215/2006 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006 cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de dispozițiile  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 268/2010 

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/2010 și pentru modificarea și completarea Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 32/2007 privind reglementarea raporturilor contractuale  privind spațiile cu altă destinație 

decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum 

și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 și  Hotărârii C.G.M.B. nr.48/2006 

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de 

Administrare a Piețelor Sector 4; 

Luând  act  de  Hotărârea  Consiliului Local  al  Sectorului 4  nr  74/2016 privind aprobarea 

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

Gestionare Activități Comerciale Sector 4 

Ținând cont de dispozițiile  Hotărârii Consiliului Local  nr. 66/29.09.2016  privind aprobarea 

modelului de autorizație de funcționare, condițiile de autorizare și metodologia de eliberare a 

autorizației de  funcționare pentru piețele de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4.   

În conformitate cu prevederile art.  45 alin.1  și ale art. 81 alin. (4), din Legea 215/2001  privnd  

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

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă prelungirea până la data de 30.06.2017 a duratei 

contractelor de locațiune care expiră până la data de 29.06.2017 încheiate cu Direcția Piețe  și 

Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și terți. 

 

Art. 2 Prelungirea contractelor de locațiune existente se va face doar pentru contractele în care 

clienții îndeplinesc cumulativ, Ia data semnării actului adițional, următoarele condiții: 

1.  Nu au debite (indiferent de natura acestora - chirie, penalizări, cheltuieli justificate) către 

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4. Se consideră debite și sumele 

facturate care nu au ajuns la data scandentă. 

 

2.  Depun o declarație pe proprie răspundere (anexa 1), autentificată notarial din care să 

rezulte că: 

a. nu se află în ligitiu cu Primăria Sector 4 sau cu Direcția Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale sector 4. 

 

b. nu au debite restante Ia DGITL sector 4 cu privire Ia taxele și impozitele locale 

(impozite pe clădiri, terenuri, taxe asupra mijloacelor de transport) 

 

c.  au îndeplinit obligațiile exigibile de plată la sediul social cu privire Ia impozitul 

pe profit TVA, impozit pe salarii, impozit venituri din salarii (dacă este cazul), 

fonduri speciale 

 

d.  au luat la cunoștință că toate datele declarate vor fi verificate la sursă și în 

cazul în care se identifică neconcordanțe, pe lângă răspunderea penală, se 

reziliază și contractul de locațiune și pierd dreptul de a participa timp de 1 an 

de zile la orice procedură de licitație publică pentru închirierea spațillor 

comerciale desfășurată de către DPGAC sector 4 

 

    e. acceptă noua valoare de închiriere a spațiului comercial calculată astfel: 

maximul dintre  valoarea actuală a chiriei și valoarea chiriei conform HCGMB 

268/2010 

 

3. Depun un angajament de evacuare, autentificat notarial, conform anexei 2 de la prezentul 

act. 

 

Art.3 Anexa nr. 1* și nr. 2* fac parte integrantă  din prezenta Hotărâre. 

Art.4 Secretarul Sectorului 4, împreună Direcția Piețe  și Gestionare Activități Comerciale 

Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform  competențelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 128/29.11.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sector 4   

 

http://www.pmb.ro/
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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 trecerii pe cheltuieli, conform cu hotărârile  judecătorești, a creanțelor neîncasate  

Ia data de 31.10.2016, în cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 

 

Consiliul Local al Sectorului 4, 

 

Analizând Expunerea de motive a Primarului  Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al 

Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 5333/15.11.2016; 

Luând  act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului 

cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004  pentru aprobarea reglementărilor-cadru 

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local;                                                        

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de 

Administrare a Piețelor Sector 4; 

Ținând cont  de Hotărârea  Consiliului Local  al  Sectorului 4  nr  74/2016 privind aprobarea 

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

Gestionare Activități Comerciale Sector 4 

Ținând  cont  de prevederile Legii 207/2015 - ,,Codul de procedură fiscală" - art.22 ,,Stingerea 

creanțelor fiscale" - ,,Creanțele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, 

anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege". 

 În conformitate cu prevederile art  45 alin.1  și ale art. 81 alin. (4), din Legea 215/2001  privnd  

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1   Începând cu data finalizării raportului de audit se aprobă trecerea pe cheltuieli, conform 

cu hotărârile judecătorești (Anexa 1), a creanțelor neîncasate  în  valoare  de  75.967,04  lei din  

balanța  de parteneri a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 la data de 

31.10.2016 prezentate în anexa 2. 

 

 Art. 2 Începând cu data prezentei se va demara de către Primăria Sector 4, auditarea 

creanțelor menționate în anexa 2, urmând ca până în data de 01.03.2017 această activitate să se 

finalizeze prin întocmirea unui raport care să conțină propuneri de măsuri. 
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Art. 3   Anexa nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

Art. 4  Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare 

Activități Comerciale sector 4  vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 129/29.11.2016 
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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 stabilirea consumului lunar  de carburanți pentru  autovehiculele aflate în dotarea parcului  

auto propriu al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 

 

Consiliul Local al sectorului 4 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4; 

Luând în considerație Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale 

Sector 4 nr.491408/17.11.2016; 

În baza prevederilor art.1  alin. (5) din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu modificările și completările 

ulterioare. 

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

În baza  dispozitiilor art.45  alin.(1)  coroborat cu  art.81  alin.(4)   din  Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele  aflate în dotarea parcului 

auto propriu  al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 conform Anexei privind 

situația parcului auto și consumul de carburanți care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art. 2  Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe 

Locale  a Sectorului 4 vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 130/29.11.2016 
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                                                                                                                                       Anexa 

La H.C.L.S.4 nr. 130/29.11.2016 

 

 

 

 

Situația parcului auto și consumul lunar de carburanți 

 

 

 

Marca Tipul Categorie Nr. Înmatriculare An 

fabricație 

Limită 

maximă/litri/lună/ 

mijloc de transport 

mijloc de transport 
Dacia    1307 4WD RI Automobil mixt B-14-CLB 2002 100 

Dacia     Logan MCV Autovehicul Special M1 B-179-SDG 2012 100 

Opel     Astra Autoturism  B-79-SDG 2007 100 

Dacia     Duster Autoutilitară N1 B-279-SDG 2015 100 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea consumului  maxim lunar de carburant pentru  autoturismele cu nr. de 

înmatriculare B-65-GGJ , B-54-PLC şi B-59-PLC, aflate  în folosința  Sectorului 4 al 

Municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului  4; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. P13.1/951/16.11.2016, întocmit de Direcția 

Administrativă. 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de Guvern nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 

publice și instituțiile  publice conform Legii 33/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului  nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice; 

În temeiul prevederilor art.45  alin.(1)  și  art.81  alin.(4)   din  Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se  aprobă consumul lunar  de  carburant pentru  autoturismele cu  numere de 

înmatriculare B-65-GGJ, B-54-PLC şi B-59-PLC  în  cantitate de  125 litri carburant conform 

Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice, aprobată prin Legea nr.33/2011; 

Art. 2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Administrativă vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul 

Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 131/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în 

dotarea  Sectorului 4 al Municipiului București 

 

Consiliul Local al Sectorului  4; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; 

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. P13.1/978/22.11.2016, întocmit de Direcția 

Administrativă. 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

Ținând seama de prevederile Legii nr 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 

publice și instituțiile  publice conform Legii 33/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului  nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice; 

În temeiul prevederilor art.45  alin.(1)  și  art.81  alin.(4)   din  Legea nr. 215/2001 privind  

administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se  aprobă consumul lunar  de  carburant pentru autoturismele aflate în dotarea parcului 

auto al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București în cantitate de 

125 litri carburant conform Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2011. 

Art. 2  Se  aprobă consumul lunar  de  carburant pentru autoutilitarele și autovehiculele special 

aflate în dotarea parcului auto al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului 

București în  cantitate de  180 litri carburant conform Legii 258/2015 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

unitățile administrației publice și instituțiile publice. 

Art. 3 La data intrării în vigoare se abrogă orice hotărâre contrară la prezenta. 

Art. 4 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Administrativă vor aduce Ia îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competențelor , iar comunicarea acesteia se va face prin Serviciul Tehnic 

Consiliul Local. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 

 Secretarul Sectorului 4 

  

 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 132/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe 

colective  S+P+4 E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 4130,00 mp, aparținând  

SC ADLINE SUPPLIES SRL, situat în Drumul Binelui  nr. 9, lot 1 (5/4), Sector 4, București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea  Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în 

cadrul Primăriei sectorului 4;  · 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor  Ordinului Ministerului  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

În temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare . 

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită 

succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr.241/2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015 pentru prelungirea valabilității P.U.G.-ului); . 

În baza dispozițiilor  art. 45, alin. (2), lit. "e" și ale art. 81, alin.(2), lit."i" din Legea nr.215/ 2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de 

locuințe colective S+P+4E, pe un teren situat în Drumul Binelui nr.9, lot 1(5/4), Sector 4. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea SC ADLINE 

SUPPLIES SRL,în suprafață de 4130,00 mp. 

Art.3.Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani. 

           (2) Documentaţia de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 133/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială  S+P, piscină 

acoperită, anexă și refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 279,00 

mp, aparținând lui Budurea Georgel Țucu şi Budurea Gabriela, situat în Intrarea Pomârla  nr. 11-13 

 bis, Sector 4, București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea  Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în 

cadrul Primăriei sectorului 4;  · 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ținand seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor  Ordinului Ministerului  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

În temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare . 

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită 

succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015; 

În baza dispozițiilor  art. 45, alin. (2), lit. "e" și ale art. 81, alin.(2), lit."i" din Legea nr.215/ 2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială  S+P, piscină 

acoperită, anexă și refacere împrejmuire, pe teren situat în Intrarea Pomârla  nr.11-13 bis, Sector 4. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea lui Budurea 

Georgel Țucu și Budurea Gabriela, în suprafață de 279,00 mp. 

Art.3.Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani. 

           (2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 134/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare constructii existente și 

construcțice imobil S+P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 405,00 mp, 

aparținând  lui Georgescu Bogdan și Georgescu Alexandra-Camelia, situat în Str. Arcadei  nr.  

29, Sector 4, București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea  Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în 

cadrul Primăriei sectorului 4;  · 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

şi turism  şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor  Ordinului Ministerului  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită 

succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr.241/2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015 pentru prelungirea valabilității P.U.G.-ului); . 

În baza dispozițiilor  art. 45, alin. (2), lit. "e" și ale art. 81, alin.(2), lit."i" din Legea nr.215/ 2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru desființare constructii existente și 

construcție imobil S+P+1E+M, pe un teren situat în Str. Arcadei nr. 29, Sector 4. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentației de urnanism este proprietate particulară a lui 

Georgescu Bogdan și Georgescu Alexandra-Camelia,în suprafață de 405,00 mp. 

Art.3.Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani. 

           (2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 135/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuință 

unifamilială S+P+1E și desființare corpuri C1-C2, pe terenul proprietate particulară în 

suprafață de 161,00 mp, aparținînd lui LUCA GEORGE-OLIMPIU, situat în Str. Mitropolit  

Iosif nr. 36, Sector 4, București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea  Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în 

cadrul Primăriei sectorului 4;  · 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor  Ordinului Ministerului  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

În temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare . 

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită 

succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr.241/2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015 ; . 

În baza dispozițiilor  art. 45, alin. (2), lit. "e" și ale art. 81, alin.(2), lit."i" din Legea nr.215/ 2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuință unifamilială 

S+P+1E și desființare corpuri C1-C2  pe un teren situat în Str. Mitropolit Iosif, nr. 36, Sector 4. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentației de urnanism este proprietatea lui Luca George-

Olimpiu, în suprafață de 161,00 mp. 

Art.3.Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani. 
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          (2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 136/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință izolată cu două apartamente P+2E, 

 pe terenul  proprietate particulară, în suprafață de 426,00 mp+ cota parte de 39 mp cale de acces, 

aparținând lui Dinu Vasilica și Dinu Niculae, situat în strada Drumul Dealul Corbului  

nr. 14C, Sector 4,  București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea  Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în 

cadrul Primăriei sectorului 4;  · 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

şi turism al Comisiei juridice, de disciplină, şi apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor  Ordinului Ministerului  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

În temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările  ulterioare . 

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită 

succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr.241/2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015 (pentru prelungirea valabilității P.U.G.-ului); . 

În baza dispozițiilor  art. 45, alin. (2), lit. "e" și ale art. 81, alin.(2), lit."i" din Legea nr.215/ 2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru locuință izolată cu două apartamente 

P+2E, pe un teren situat în strada Drumul Dealul Corbului nr. 14C, Sector 4,  București. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentației de urnanism este proprietatea lui Dinu Vasilica 

și Dinu Nicolae, în suprafață de 426,00 mp+cota parte de 39 mp cale de acces. 

Art.3.Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani. 
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          (2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 137/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind  îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 

nr.158/31.08.2015 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

Văzând expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4: 

În temeiul Referatului de Specialitate al Serviciului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; 

Ținând seama de HCL Sector 4, nr. 158/31.08.2015; 

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În  baza dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. "e" și ale art. 81, alin.(2), lit."i"  din Legea nr. 215/2001 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 -Se îndreaptă eroarea materială din titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 

nr.158/31.08.2015, în  sensul că  în  loc  de  "(...)  pe  un  teren proprietatea d-lui MUHSCINA 

GHEORGHE , în suprafață de 1930,00 mp (...)" se va citi "(...) pe  un  teren proprietatea d-lui 

MUHSCINA GHEORGHE , în suprafață de 2256,00 mp (...)"; 

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială strecurată în Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local 

Sector 4 nr. 158/31.08.2015, în sensul că în loc de ,,Terenul care face obiectul documentației de 

urbanism este proprietate persoană fizică, în suprafață de 1930 00 mp" se va citi ,,Terenul care face 

obiectul documentației de urbanism este proprietate persoană  fizică, în suprafață de 2256,00 

mp". 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 138/29.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +401.335.92.30 Fax. +401.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire  imobil cu funcțiunea de locuințe 

colective  S+P+4 E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2647,00 mp, aparținând SC  

Berser SA, situat în Drumul Jilavei nr. 50-60, Sector 4, București 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea  Teritoriului 

avizat de Primarul Sectorului 4; 

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în 

cadrul Primăriei sectorului 4;  · 

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului 

şi turism şi al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor 

cetățenești; 

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor  Ordinului Ministerului  Dezvoltării Regionale și Locuinței  nr.839/2009  

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; 

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr.269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită 

succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr.241/2011, nr. 

232/2012 şi nr. 224/2015 ; . 

În baza dispozițiilor  art. 45, alin. (2), lit. "e" și ale art. 81, alin.(2), lit."i" din Legea nr. 215/ 2001 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil cu funcțiunea de 

locuințe colective S+P+4E pe un teren situat în strada Drumul Binelui nr.50-60, Sector 4, 

București. 

Art. 2.Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a  SC 

Berser SA, în suprafață de 2647,00 mp. 

Art.3.Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. 

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani. 

           (2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința  ordinară a Consiliului  Local al sectorului 4 din 

data de 29.11.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 139/29.11.2016 
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blocului de locuinţe Strada Nera nr. 1, bloc F5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti ……………………………………… 

 

286 

HOTĂRÂREA Nr.273/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Strada Obcina Mare nr. 3, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti……………………………….. 

 

287 

HOTĂRÂREA Nr.274/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Strada Părăluţelor nr. 2B, bloc D1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti………………………………. 

 

288 

HOTĂRÂREA Nr.275/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  aferenţi 

blocului de locuinţe Strada Râul Dorna nr. 2A, bloc A1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti…………………………….. 

 

289 

HOTĂRÂREA Nr.276/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Strada Romancierilor nr. 6, bloc E19 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti…………………………. 

 

290 

HOTĂRÂREA Nr.277/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Strada Sibiu nr. 37, bloc Z13 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti……………………………………. 

 

291 

HOTĂRÂREA Nr.278/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 19, bloc C6 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti…………………………. 

 

292 

HOTĂRÂREA Nr.279/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 39, bloc P15 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti………………………… 

 

293 

HOTĂRÂREA Nr.280/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 41, bloc P14 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti…………………………… 

 

294 

HOTĂRÂREA Nr.281/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți 

blocului de locuințe Bulevardul Timișoara nr. 43, bloc P13 din Sectorul 6 al Municipiului București……………………….. 

 

295 

HOTĂRÂREA Nr.282/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe Bulevardul Timisoara nr. 53, bloc C2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti………………………. 

 

296 

HOTĂRÂREA Nr.283/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

blocului de locuinţe din Bulevardul Uverturii nr. 51-55, bloc 9 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti……………………….. 

 

297 

HOTĂRÂREA Nr.284/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi  

blocului de locuinţe Strada Vlădeasa nr. 3, bloc C68 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti…………………………………. 

 

298 

HOTĂRÂREA Nr.285/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Strada Vlădeasa nr. 8, bloc C48 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti………………………. 

 

299 

HOTĂRÂREA Nr.286/24.11.2016 privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 

2016 – 2017 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat  din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 6…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

300 

HOTĂRÂREA Nr.287/24.11.2016 privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul 

„Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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HOTĂRÂREA Nr.288/24.11.2016 privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite,în cartierul 

„Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

303 

HOTĂRÂREA Nr.289/24.11.2016 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București……………………. 

 

 

304 

HOTĂRÂREA Nr.290/24.11.2016 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

306 

HOTĂRÂREA Nr.291/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului  de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Drumul Bacriului de la intr. Schitu Goleşti până la str. Drumul Belşugului”……………… 

 

307 

HOTĂRÂREA Nr.292/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Trenului”…………………………………………………………………………………………. 

 

308 

HOTĂRÂREA Nr.293/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului  de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Spartachiadei……………………………………………………………………………………. 

 

309 

HOTĂRÂREA Nr.294/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier aleea Poiana Muntelui”..............................................................................................................  

 

310 

HOTĂRÂREA Nr.295/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier intrarea Tudor Flondor”............................................................................................................  

 

311 

HOTĂRÂREA Nr.296/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivuluide investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier intrarea Vorona”.........................................................................................................................  

 

312 

HOTĂRÂREA Nr.297/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Albiţei de la nr. 1N pâna în Drumul Ciorogârla”...........................................................  

 

313 

HOTĂRÂREA Nr.298/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Spilcuţei”.........................................................................................................................  

 

314 

HOTĂRÂREA Nr.299/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Ajustorului”......................................................................................................................  

 

315 

HOTĂRÂREA Nr.300/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Sănduleşti”......................................................................................................................  

 

316 

HOTĂRÂREA Nr.301/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Crinul de Pădure”...........................................................................................................  

 

317 

HOTĂRÂREA Nr.302/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Munţii Apuseni”...............................................................................................................  

 

318 

HOTĂRÂREA Nr.303/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Valea Cerbului”................................................................................................................  

 

319 

HOTĂRÂREA Nr.304/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier aleea Bujoreni”...........................................................................................................................  

 

320 

HOTĂRÂREA Nr.305/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada 9 Mai”...............................................................................................................................  

 

321 

HOTĂRÂREA Nr.306/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Stufului”............................................................................................................................  

 

322 

HOTĂRÂREA Nr.307/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier strada Nicolae Oncescu”...........................................................................................................  

 

323 

HOTĂRÂREA Nr.308/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier aleea Haiducului”.......................................................................................................................  

 

324 

HOTĂRÂREA Nr.309/24.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: 

“Reabilitare sistem rutier aleea Sănduleşti”.......................................................................................................................  

 

325 

HOTĂRÂREA Nr.310/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 41”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 396 m.p., proprietate privată 

persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

326 

HOTĂRÂREA Nr.311/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 16B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 485,5 m.p., proprietate privată persoană 

juridică………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

328 

HOTĂRÂREA Nr.312/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Blandiana nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 412 m.p., proprietate privată 

persoană fizică………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

330 

HOTĂRÂREA Nr.313/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărăbuşului nr. 35”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 321 m.p., proprietate privată 

persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………………. 
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HOTĂRÂREA Nr.314/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Cătlăbuga nr. 8”, Sector 6, 

pentru supraetajare parţială construcţie existentă şi construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 

564 m.p., proprietate privată persoană fizică…………………………………………………………………………………… 

 

 

334 

HOTĂRÂREA Nr.315/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 201”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p., proprietate privată persoană 

juridică……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

336 

HOTĂRÂREA Nr.316/24.11.2016 privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 

4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 m.p., 

proprietate privată persoană fizică…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

338 

HOTĂRÂREA Nr.317/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Geniului nr. 46-48”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.900 mp., proprietate privată 

persoană juridică……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

339 

HOTĂRÂREA Nr.318/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 258-258A”, Sector 

6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.125 m.p., proprietate privată persoană 

fizică……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

341 

HOTĂRÂREA Nr.319/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţilor nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 490 m.p., proprietate privată 

persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

343 

HOTĂRÂREA Nr.320/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Punţii nr. 1”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 m.p., proprietate privată persoane 

fizice……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

345 

HOTĂRÂREA Nr.321/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 106”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 591 m.p., proprietate privată persoană 

fizică……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

347 

HOTĂRÂREA Nr.322/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101N”, 

Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 

8.128,29 m.p., proprietate privată persoană fizică…………………………………………………………………………….. 

 

 

349 

HOTĂRÂREA Nr.323/24.11.2016 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni nr. 10”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 336 m.p., proprietate privată 

persoane fizice………………………………………………………………………………………………………………………. 
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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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de 

locuinţe Aleea Pravăţ nr. 14 bloc P7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Aleea Pravăţ nr. 14 bloc P7. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionati la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 237 

Data: 10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Aleea Bujoreni nr. 2 bloc P1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind ‚finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Aleea Bujoreni nr. 2 bloc P1. 

 (2)  Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 238 

Data:10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Aleea Valea Siretului nr. 2 bloc P3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Aleea Valea Siretului nr. 2 bloc P3. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 239 

Data:10.11.2016  

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Strada Pravăţ nr. 8, bl. P5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Pravăţ nr. 8, bl. P5. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 240 

Data:10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial, secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Strada Pravăţ nr. 18 bloc P8 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Pravăţ nr. 18 bloc P8. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 241 

Data:10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Aleea Valea Florilor nr.  4, bloc P10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Aleea Valea Florilor nr. 4 bloc P10. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 242 

Data: 10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de 

locuinţe Strada Pravăţ nr. 6, bloc P4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificarile şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Pravaţ nr. 6, bloc P4. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.  243 

Data:10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Strada Roşia Montană nr. 4, bloc O5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările si completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea    nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Roşia Montană nr. 4, bloc O5. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 244 

Data:10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Strada Valea Oltului nr. 20, bloc A43 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Valea Oltului nr. 20 bloc A43. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 245 

Data:10.11.2016 

 
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Strada Ghirlandei nr. 9, bloc 43 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

  Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Ghirlandei nr. 9 bloc 43. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 246 

Data: 10.11.2016  
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Strada Ghirlandei nr. 9A bloc 44 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările si completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinte Strada Ghirlandei nr.9A bloc 44. 

 (2)  Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regasesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 247 

Data: 10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6.  

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Aleea Lunca Cernei nr. 2 bloc D48 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Aleea Lunca Cernei nr. 2, bloc D48. 

 (2) Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.  248 

Data: 10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului 

de locuinţe Strada Valea Ialomiţei nr. 6, bloc C10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Valea Ialomiţei nr. 6, bloc C10. 

 (2)  Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 249 

Data: 10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea strategiei locale în domeniul eficienţei energetice de reducere 

a consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiții; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidului Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale; 

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 1877/22.12.2005 pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiune 

privind schimbările climatice; 

 Hotărârea de Guvern nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României 

pentru perioada 2007-2020; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, completată şi modificată; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă strategia locală în domeniul eficienţei energetice de reducere a consumului 

de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiții și Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 250 

Data:10.11.2016 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului 

de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 

al Municipiului București 

 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții;. 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidului Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 

prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale; 

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 250/10.11.2016 privind aprobarea 

strategiei locale în domeniul eficienței energetice de reducere a consumului de energie și a emisiei de 

CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București; 

 În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (2) litera e) şi art. 81 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, completată şi modificată, 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă programul local multianual de investiții 2016 – 2030 în scopul reducerii 

consumului de energie și a emisiei de CO2, inclusiv lista blocurilor de locuințe din Sectorul 6 al 

Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art. 2. Finanțarea cheltuielilor aferente reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 

pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București din Anexa nr. 1 se asigură din 

fonduri aprobate cu această destinație în următoarea ordine: fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeană, programul național multianual privind cresterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe, bugetul local și/sau alte surse legal constituite. 

 Art. 3. Se aprobă programul local multianual de investiții 2016 – 2020 în scopul reducerii 

consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului 

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

 Art. 4. În raport de necesități și oportunități Programul aprobat la art. 1 și respectiv art. 3 poate 

fi modificat, completat și supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, pe întreaga perioadă a 

derulării sale.   

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 251 

Data:10.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidului Specific al Solicitantului – Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale; 

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 250/10.11.2016 privind aprobarea 

strategiei locale în domeniul eficienţei energetice de reducere a consumului de energie şi a emisiei de 

CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea 

programului local multianual de investiţii 2016 – 2020 în scopul reducerii consumului de energie şi a 

emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit. a) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, completată şi modificată, 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de 

locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020- Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 
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gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale;  

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reducerea consumului de energie şi CO2 

pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1”, în cunatum de 

27.015.255,24 lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuţia de 15 % din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cunatum de 27.015.255,24, reprezentând cofinanţarea proiectului 

„Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti – POR/CF1”. 

 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementării 

proiectului  „Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti – POR/CF1”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 

asigura din buget local. 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în conditiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structural. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 252 

Data:10.11.2016 
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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 proiectului “Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile 

de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidului Specific al Solicitantului – Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operatiunea A - Clădiri rezidenţiale; 

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 250/10.11.2016 privind aprobarea 

strategiei locale în domeniul eficientei energetice de reducere a consumului de energie şi a emisiei de 

CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea 

programului local multianual de investiţii 2016 – 2020 în scopul reducerii consumului de energie şi a 

emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit. a) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, completată şi modificată, 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de 

locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020- Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 
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gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea A - Clădiri rezidenţiale;  

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reducerea consumului de energie şi CO2 

pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2”, în cunatum de 

33.933.062,00  lei (inclusiv TVA). 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 15% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.933.062,00 lei, reprezentând cofinanţarea 

proiectului „Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti – POR/CF2”. 

 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementării 

proiectului „Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti – POR/CF2”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 

asigura din buget local. 

 Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structural. 

 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Directia Generală Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 253 

Data:10.11.2016 
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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 cererii de finanţare “ Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de 

locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în 

vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile 

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiții;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidului Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 

prioritarăa 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investitii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale; 

 O.U.G. nr.  64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 252/10.11.2016 privind aprobarea 

proiectului „Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti – POR/CF1” şi a cheltuielilor legate de proiect; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, completată şi modificată; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cererea de finanţare „Reducerea consumurilor de energie şi CO2 pentru 

blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” în vederea depunerii în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020- Axa prioritara 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale; Blocurile de 

locuinţe din Sectorul 6 incluse în proiectul „Reducerea consumurilor de energie şi CO2 pentru 

blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” sunt:  

 Bloc O5, Strada Roşia Montană nr. 4 

 Bloc A43, Strada Valea Oltului nr. 20 

 Bloc 43, Strada Ghirlandei nr. 9 

 Bloc 44, Strada Ghirlandei nr. 9A 

 Bloc D48, Aleea Lunca Cernei nr. 2 

 Bloc C10, Str. Valea Ialomiţei, nr. 6 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului după cum urmează: 
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NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei) 

I Valoarea totală a cererii de finanţare, din care : 
27,015,255.24 

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent 
44,596.70 

b. Valoarea eligibilă 
26,970,658.54 

II Contribuţia proprie, din care : 
4,045,598.78 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile* 
4,045,598.78 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent* 

0 

III Contribuţia asociaţiilor de proprietari, din care: 
6,147,518.20 

a. Contribuţia asociaţiilor de proprietari la cheltuieli eligibile, reprezentând 

25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice 6,102,921.50 

b. Contribuţia asociaţiilor de proprietari la cheltuieli neeligibile, reprezentând 

după caz: 

- 3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 

corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice,  

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 

corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice,  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor 

juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 44,596.70 

IV Ajutoare de natură socială: - Sectorul 6 al Municipiului București 

acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având 

cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la 

Asociația de Proprietari este în cuantum de 639,743.14 lei. 

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin 

Asociaţiei de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, cu 

începere din data de 1 a celei de a 2 a luni următoare încheierii 

procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare. Plata 

fiecărui an se va face în 2 rate egale, adică la 31 martie, respectiv 30 

septembrie a fiecărui an fiscal. Pentru primul an în cazul în care taxa de 

reabilitare este instituită ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga 

sumă aferentă anului fiscal respectiv la următorul termen de plată. 639,743.14 

V Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 
16,182,395.13 

 

Art. 3. Se aprobă susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pentru implementarea corespunzătoare a proiectului „Reducerea consumurilor de energie 
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şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” și  se vor 

suporta orice alte cheltuieli, ce vor interveni pe perioada implementării. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Directia Generală Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 254 

Data: 10.11.2016 
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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 cererii de finanţare “Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de 

locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în 

vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020 

 

 Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiții;  

 Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

 Ghidului Specific al Solicitantului – Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale; 

 Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de 

gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 253/10.11.2016 privind aprobarea 

proiectului „Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucureşti – POR/CF2” şi a cheltuielilor legate de proiect; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

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

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, completată şi modificată; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă cererea de finanţare „Reducerea consumurilor de energie şi CO2 pentru 

blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” în vederea depunerii în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020- Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a 

gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale; Blocurile de 

locuinţe din Sectorul 6 incluse în proiectul „Reducerea consumurilor de energie şi CO2 pentru 

blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” sunt:  

 Bloc P7, Aleea Pravăţ nr. 14 

 Bloc P1, Aleea Bujoreni nr. 2 

 Bloc P3, Aleea Valea Siretului nr. 2 

 Bloc P5, Strada Pravăţ nr. 8 

 Bloc P8, Strada Pravăţ nr. 18 

 Bloc P10, Aleea Valea Florilor nr. 4 

 Bloc P4, Strada Pravăţ nr. 6 

 

 Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului după cum urmează: 
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NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei) 

I Valoarea totală a cererii de finanţare, din care : 
33,933,062.00 

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent 
88,799.01 

b. Valoarea eligibilă 
33,844,262.99 

II Contribuţia proprie, din care : 
5,076,639.45 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile* 
5,076,639.45 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent* 

0 

III Contribuţia asociaţiilor de proprietari, din care: 
6,369,670.94 

a. Contribuţia asociaţiilor de proprietari la cheltuieli eligibile, reprezentând 

25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice 6,280,871.93 

b. Contribuţia asociaţiilor de proprietari la cheltuieli neeligibile, reprezentând 

după caz: 

- 3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 

corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice,  

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E 

corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice,  

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor 

juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare 

apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 88,799.01 

IV Ajutoare de natură socială: - Sectorul 6 al Municipiului București 

acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având 

cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la 

Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,180,193.82 lei 

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin 

Asociaţiei de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, cu 

începere din data de 1 a celei de a 2 a luni următoare încheierii 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare. Plata 

fiecărui an se va face în 2 rate egale, adică la 31 martie, respectiv 30 

septembrie a fiecărui an fiscal. Pentru primul an în cazul în care taxa de 

reabilitare este instituită ulterior datei de 31 martie, se va achita întreaga 

sumă aferentă anului fiscal respectiv la următorul termen de plată. 2,180,193.82 

V Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 
20,306,557.79 

 

 Art. 3. Se aprobă susţinerea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pentru implementarea corespunzătoare a proiectului „Reducerea consumurilor de energie 
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şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” și  se vor 

suporta orice alte cheltuieli, ce vor interveni pe perioada implementării. 

 Art. 4.  (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiții și Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sectorului 6, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 255 

Data:10.11.2016 
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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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 

privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până 

la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de 

graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de  motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (l ) lit. f) şi g) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr . 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei 

bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe pentru investiţii; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completarile ulterioare, precum şi de dispoziţiile Hotărârii Guvernului 

României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Românieinr. 18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 29 lit. f) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016; 

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

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

 Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte 

sau convenţii; 

 Oferta indicativă transmisă de reprezentanţii Băncii Europene de Investiţii înregistrată sub nr. 

32675/18.08.2016; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit b), ale art. 45. alin. (2) lit. b), art. 49, 

art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. 
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(3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 

privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie 

şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes local, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 6. 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor 

finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în 

lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării 

finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a 

clădirilor publice, se modifică şi se completează după cum urmează: 

„(1) Contractarea şi garantarea finanţării/finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 

finanţarea şi/sau cofinanţarea măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de 

locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

(2) Blocurile de locuinţe menţionate la alin. (1) sunt conforme cu prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 şi sunt prevăzute în anexa la prezenta.” 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016, 

rămân nemodificate. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică şi Direcţia Generală de Investiţii vor duce 

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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 256 

Data:10.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6.  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Şcoala centrată pe elev” şi a cheltuielilor legate de implementare 

în cadrul Programului Operaţional Capital Uman  2014 – 2020 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6;  

 Ţinând seama de:  

-  Prevederile Ghidului solicitantului Programul „Şcoală pentru toţi” din cadrul Programului 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 - Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe - Prioritatea de 

investiţii 10i ”Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la 

învătământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non 

formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”   

Obiective Specifice (O.S.): 

- 6.2 - Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu 

risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul 

rural;  

- 6.3 - Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a 

oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând 

minorităţii roma şi elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic;  

- 6.4 - Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat 

educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip 

a doua şansă şi programe de formare profesională  

- 6.6 - Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în 

vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli 

incluzive;  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind  regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 

şi Fondul de coeziune 2014-2020. 

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului 

instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 precum şi art. 81 alin. 4, din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul “Şcoala centrată pe elev” şi cheltuielile legate de implementare, în 

vederea depunerii în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 

Educaţie şi competenţe - Prioritatea de investiţii 10i ”Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar 

timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi 

formare”  - Obiective Specifice (O.S.): 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 - Programul „Şcoală pentru toţi”, conform 

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

 Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat dintre  Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia 

Learning by Teaching în vederea implementării proiectului “Şcoala centrată pe elev”, conform Anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă bugetul proiectului în cuantum de 6.453.225 lei, din care cofinanţarea proprie 

a cheltuielilor eligibile  este de 129.064,50 lei, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 257 

Data:10.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector 6. 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 nr. 5 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 Pană Traian în funcţia de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 

luni. 

 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 258    

Data: 24.11.2016 
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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 contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare 

 de până la 411.450.642 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate  

de către Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de  motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a  Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 47, art. 49, art. 

63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81, ale art. 115 precum și ale art. 117 din Legea administrației 

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

 În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și art. 61, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 

privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei 

bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 

ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; 

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele 

ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 29, lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 

 Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

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

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenții; 

 Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele 

financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local; 

 Consiliul Local Sector 6, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne sau 

externe în valoare de până la 411.450.642 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, fără 

perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 15 de ani. 

 Art. 2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la art. 1 se face 

pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București 

prezentate în Anexa la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să 

negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, 

contractul/contractele de împrumut intern/extern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte 

modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări 

sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și 

punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern/extern. 

 Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral plata:  

 a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

 b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 

 c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1. 

 Art. 5. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite 

are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele 

date: 

 a)hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumutorilor Locale, precum și orice modificări și/sau 

completări ale acesteia; 

 b)valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract; 

 c)gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București; 

 d)durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de garanție și a perioadei de 

rambursare a finanțării rambursabile; 

 e)dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 

 f)plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

 Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului 

București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului 

României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei 

publice locale. 



273 

 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică şi Direcţia Generală Investiţii vor duce 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 259            

Data: 24.11.2016 
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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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Int. Lt. Av. Caranda nr. 2-8, bloc B1-B4  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Int. Lt. Av. Caranda nr. 2-8, bloc B1-B4. 

(2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 260            

Data: 24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Strada Centurii nr. 9, bloc 113  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

       Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

    Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Centurii nr. 9, bloc 113. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 261 

Data: 24.11.2016                                 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

 aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 6, bloc G6  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

       Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

       Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,    

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 6, bloc G6. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 262   

Data: 24.11.2016                                                                

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/


277 

 

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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi  

blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 9, bloc G1 

 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 9, bloc G1. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin (1) se regăsesc în Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 263    

Data: 24.11.2016      

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi  

blocului de locuinţe Strada Dealul Ţugulea nr. 24-30, bloc 16  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

           Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

           Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Dealul Ţugulea nr. 24-30, bloc 16. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 264 

Data: 24.11.2016                                                                   

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

 blocului de locuinţe Strada Dealul Ţugulea nr. 38-40, bloc 13-14  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,    

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Dealul Ţugulea nr. 38-40, bloc 13-14. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 265 

Data: 24.11.2016                                                                            

                                  

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

 aferenţi blocului de locuinţe Aleea Dealul Măcinului nr. 2, bloc A41  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările si completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Aleea  Dealul Măcinului nr. 2, bloc A41. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.       

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 266 

Data: 24.11.2016                           

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Prelungirea Ghencea nr. 20-20A, bloc TS9-TS10  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2)  lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,     

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Prelungirea Ghencea nr. 20-20A, bloc TS9-TS10. 

 (2)  Indicatorii  tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 267    

Data: 24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Strada Ghirlandei nr. 32, bloc 78  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1  a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Ghirlandei nr. 32, bloc 78. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 268                        

Data: 24.11.2016                                                                                 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenți blocului de locuințe Bulevardul General Vasile Milea nr. 6, bloc A4  

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;       

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuințe Bulevardul General Vasile Milea nr. 6, bloc A4. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.            

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 269 

Data: 24.11.2016               

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 79, bloc 1  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

 Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 79, bloc 1. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.             

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 270 

Data: 24.11.2016    

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 94-100, bloc 18  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  Văzând raportul comisiilor de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 94-100, bloc 18. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 271 

Data: 24.11.2016                                                                                

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/


286 

 

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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

 aferenţi blocului de locuinţe Strada Nera nr. 1, bloc F5  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti  

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 238/2013, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

       Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Nera nr. 1, bloc F5. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 272   

Data: 24.11.2016  

       
*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

 aferenţi blocului de locuinţe Strada Obcina Mare nr. 3, bloc F4  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările și completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Obcina Mare nr. 3, bloc F4. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

                    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:  273                                                                                        

Data: 24.11.2016     

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

 aferenţi blocului de locuinţe Strada Părăluţelor nr. 2B, bloc D1 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

   Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

       În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Părăluţelor nr. 2B, bloc D1. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

            

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 274                                                                                         

Data: 24.11.2016                                                                                

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Strada Râul Dorna nr. 2A, bloc A1  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

        Legea nr. 238/2013, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

     Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Râul Dorna nr. 2A, bloc A1. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 275 

Data: 24.11.2016                                                                                

                                  

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică 

 aferenţi blocului de locuinţe Strada Romancierilor nr. 6, bloc E19  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

          Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificarile și completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

        În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

  Consiliul Local Sector 6, 

     

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Romancierilor nr. 6, bloc E19. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 276                                                                                  

Data: 24.11.2016                                 

       

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Strada Sibiu nr. 37, bloc Z13  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Sibiu nr. 37, bloc Z13. 

 (2)  Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 277 

Data: 24.11.2016     

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi 

 blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 19, bloc C6 

 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,    

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 19, bloc C6. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 278  

Data: 24.11.2016                                                                                 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 39, bloc P15  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 39, bloc P15. 

 2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 279     

Data: 24.11.2016                          

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 41, bloc P14  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti;  

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

        Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 41, bloc P14. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 280                        

Data: 24.11.2016    

                                  

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenți blocului de locuințe Bulevardul Timișoara nr. 43, bloc P13  

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

       Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

      Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Timisoara nr. 43, bloc P13. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 281                                      

Data: 24.11.2016                                                                                              

                                                                                

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Timisoara nr. 53, bloc C2 

 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii; 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificarile şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Bulevardul Timisoara nr. 53, bloc C2. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 282 

Data: 24.11.2016        

                                  

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe din Bulevardul Uverturii nr. 51-55, bloc 9 

 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;   

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile:  

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6,      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe din Bulevardul Uverturii nr. 51-55, bloc 9. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.             

     

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

   

Nr.: 283  

Data: 24.11.2016                                                                                 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi  

blocului de locuinţe Strada Vlădeasa nr. 3, bloc C68  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

  

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

  Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; În conformitate 

cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

         Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

         În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuinţe Strada Vlădeasa nr. 3, bloc C68. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici menţionaţi la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

                                                                                                                                                                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

                                    

Nr.: 284  

Data: 24.11.2016                                                                                 

                                  

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/


299 

 

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 indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică  

aferenţi blocului de locuinţe Strada Vlădeasa nr. 8, bloc C48  

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 18/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

          Legea nr. 180/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

      

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de 

locuințe Strada Vlădeasa nr. 8, bloc C48. 

 (2) Indicatorii tehnico-economici mentionați la alin. (1) se regăsesc în Anexa  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6.                 

                 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 285  

Data: 24.11.2016                                                                                 

                                  

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an  

şcolar 2016 – 2017 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat  

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6 și 

Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6; 

Ţinând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5 

ale Consiliului Local Sector 6;  

Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind 

situaţia numerică a burselor, pe categorii, pentru semestrul I - an şcolar 2016 – 2017, nr. 250 din data 

de 14.10.2016 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 9396 din data de 

14.10.2016, precum și situația numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul 

I an școlar 2016/2017 cu    nr. 250 din data de 14.10.2016 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6, cu nr. 9396 din data de 14.10.2016, situație în care sunt detaliate categoriile de burse și 

numărul acestora pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, adresa 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 privind situaţia numerică a burselor, pe 

categorii, pentru semestrul I - an şcolar   2016 – 2017, nr. 268 din data de 14.11.2016 înregistrată la 

sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu        nr. 10448 din data de 15.11.2016, precum și situația 

numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul I an școlar 2016/2017 cu nr. 

268 din data de 14.11.2016 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 10448 din 

data de 15.11.2016, situație în care sunt detaliate categoriile de burse și numărul acestora pe fiecare 

unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și adresa Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti Sector 6 privind situaţia numerică a burselor, pe categorii, pentru semestrul I - 

an şcolar 2016 – 2017, nr. 272 din data de 17.11.2016 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor 

Sector 6, cu nr. 10608 din data de 17.10.2016, precum și situația numerică a burselor solicitate, pe 

categorii de burse, pentru semestrul I an școlar 2016/2017 cu nr. 272 din data de 17.11.2016 

înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6, cu nr. 10608 din data de 17.11.2016, situație în 

care sunt detaliate categoriile de burse și numărul acestora pe fiecare unitate de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6;  

 În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 

precum şi prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările 

ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012); 

        În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2)   lit. j) şi alin. (4) din 

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

ulterioare. 

Consiliul  Local  Sector  6, 

HOTĂRĂŞTE: 



301 

 

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2016,  pentru 

semestrul I an şcolar 2016 – 2017, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din 

instituțiile de învăţământ din Sectorul 6, un număr de 10598 burse şcolare după cum urmează: 

a) 396 burse de performanţă în cuantum de 140 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

b) 6861 burse de merit în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

c) 92 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale; 

d) 2095 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului 

școlar în conformitate cu art. 13 alin a) și c) din O.M.E.C.T.S.            nr. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 

3470/07.03.2012; 

e) 1102 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor 

școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale în conformitate cu art. 13 alin. b) 

din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările 

ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012; 

f) 52 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev. 

 Art. 2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar 

de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față 

de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale 

unităților de învățământ stabilesc, criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont 

de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenența la organizații 

legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Economică din cadrul 

Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:  286     

Data: 24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul 

„Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul 

Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

Luând în considerare dispoziţiile art. 8 alin. (6) din Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 15 alin. (18) – 

(22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale pct. „5” al Anexei 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 162/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, privind administrația 

public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

             

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cererea domnului Săndeanu Vasile, titular al contractului de închiriere nr. 

3824/10.07.2013, privind schimbul apartamentului cu 2 (două) camere, situat în Bucureşti, cartier 

„Constantin Brâncuşi”, pe care îl deţine în calitate de chiriaş, cu un  apartament cu 3 (trei) camere, 

din cele devenite vacante pe parcursul exploatării, situat în acelaşi ansamblu de locuinţe. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

   

Nr.:  287             

Data: 24.11.2016                     
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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 soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, 

în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de 

construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare şi Repartizare 

Spaţii Locative şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; 

Luând în considerare dispoziţiile art. 8 alin. (6) din Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei  

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. 15 alin. (18) – 

(22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 162/2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 81, alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, privind administrația 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

                

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  schimbul de locuinţe între doi chiriaşi, domnul Duţu Marius-Ionuţ, titular al 

contractului de închiriere nr. 612/17.01.2006, pentru un apartament cu 2 (două) camere, situat în 

Bucureşti, cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6 şi domnul Cula Corneliu - Marius, titular al 

contractului de închiriere nr. 14037/28.12.2005, pentru un apartament cu 1 (una) cameră situat în 

Bucureşti, cartierul „Constantin Brâncuşi, sector 6. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi Serviciul 

Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 288 

Data: 24.11.2016                
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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 nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie  

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6  

al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație  

al Casei Corpului Didactic a Municipiului București 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6 și solicitarea Comisiei de Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport 

Agrement înaintată Administrației Școlilor Sector 6; 

 Văzând  rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

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

 Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform 

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

 Art. 3. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administraţie 

al Casei Corpului Didactic a Municipiului București, conform Anexei  nr. 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 

186 din data de 08.09.2016, privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional 

din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administraţie al Casei Corpului 

Didactic a Municipiului București. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 
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Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic a Municipiului București, 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 289                    

 Data: 24.11.2016             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Local Sector  6 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile 

 pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat,  

particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6, Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6 şi H.C.L. Sector 6 nr. 141 din data de 24.06.2016 privind validarea 

mandatelor consilierilor locali Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local     Sector 6; 

 Având în vedere art. 11 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității 

educației, Legea nr. 87/2006 pentru aporbarea Ordonanței de Urgență a Guvernului   nr. 75/2005 

privind asigurarea calității educației, Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și 

completările ulterioare și adresa Școlii Gimnaziale nr. 156 cu nr. 3812 din data de 23.09.2016 depusă 

la Primăria Sectorului 6 cu nr. 38827 din data de 30.09.2016 și redirecționată Administrației Școlilor 

Sector 6 și înregistrată cu nr. 8994 din data de 04.10.2016; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în comisiile de evaluare și 

asigurare a calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, respectiv în 

unitățile particulare și confesionale din Sectorul 6, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 ce vor 

constitui parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu. 

 Art. 2. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.         Sector 6 

nr. 187 din data de 08.09.2016 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în 

comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular  și 

confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună cu reprezentanţii 

nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor legale. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 290 

Data: 24.11.2016                                                                                            
*Anexele  pot  fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului  

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Drumul Bacriului de la  

intr. Schitu Goleşti până la str. Drumul Belşugului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2)      lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Drumul Bacriului de la intr. Schitu Goleşti până la str. Drumul Belşugului” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii.        

            Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:  291             

Data: 24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului  

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Trenului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2)      lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Trenului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii.        

        Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 292   

Data: 24.11.2016 

 

 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului  

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Spartachiadei” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2)     lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Spartachiadei” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii.        

            Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 293         

Data: 24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector  6 
  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Poiana Muntelui” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul Local  Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Poiana Muntelui” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.294 

Data: 24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea Tudor Flondor” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, intrarea Tudor Flondor” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.295 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 
 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea Vorona” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul Local Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, intrarea Vorona” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.296 

Data:24.11.2016 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Albiţei de la nr. 1N 

pâna în Drumul Ciorogârla” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Albiţei de la nr. 1N pâna în Drumul Ciorogârla” şi indicatorii tehnico-economici 

aferenţi, prezentaţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.297 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Spilcuţei” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Spilcuţei” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 298 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Ajustorului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Ajustorului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.299 

Data:24.11.2016 

 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Sănduleşti” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Sănduleşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.300 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Crinul de Pădure” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Crinul de Pădure” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.301 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Munţii Apuseni” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Munţii Apuseni” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.302 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/


319 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Valea Cerbului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Valea Cerbului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.303 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Bujoreni” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Bujoreni” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.304 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/


321 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada 9 Mai” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada 9 Mai” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.305 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Stufului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Stufului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.306 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Nicolae Oncescu” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, strada Nicolae Oncescu” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.307 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Haiducului” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Haiducului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.308 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Sănduleşti” 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi Expunerea de motive 

prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum şi art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 

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

 Consiliul  Local  Sector  6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii “Reabilitare 

sistem rutier, aleea Sănduleşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi, prezentaţi în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului 

Local Sector 6, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 (2) Se regăseşte în lista de investiţii evidenţiate în bugetul local – Transporturi, Cap. 84.02 

litera C cheltuieli pentru  elaborarea SPF, SF, PT şi altor studii aferente obiectivelor  de investiţii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.309 

Data:24.11.2016 

 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro , Monitorul Oficial , secţiunea Anexe Consiliul 

Local Sector 6. 

 

  

http://www.pmb.ro/
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 41”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 396 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Băbeşti nr. 41”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

38333/6/10 din 24.10.2016 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 Băbeşti nr. 41”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 396 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 310 

Data:24.11.2016 
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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 Bacriului nr. 16B”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 485,5 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Bacriului nr. 16B”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

10558/2/11 din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 Bacriului nr. 16B”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 485,5 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 



329 

 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 311 

Data:24.11.2016 
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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 Blandiana nr. 8”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 412 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Blandiana nr. 8”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

18144/4/9 din 27.06.2016 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 Blandiana nr. 8”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 412 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.312 

Data:24.11.2016 
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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 Cărăbuşului nr. 35”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 321 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 Cărăbuşului nr. 35”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32002/5/17 din 22.08.2016 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 Cărăbuşului nr. 35”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 321 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.313 

Data:24.11.2016 
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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 Cătlăbuga nr. 8”, Sector 6, 

pentru supraetajare parţială construcţie existentă şi construire imobil cu funcţiunea de locuinţă 

pe un teren în suprafaţă de 564 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Catlabuga nr. 8”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

29550/5/9 din 22.08.2016 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 – “Intrarea Cătlăbuga nr. 8”, Sector 6, pentru 

supraetajare parţială construcţie existentă şi construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în 

suprafaţă de 564 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.314 

Data:24.11.2016 
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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. 201”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Ciorogârla nr. 201”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22524/4/12 din 27.06.2016 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. 201”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.000 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.315 

Data:24.11.2016 
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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 – “Aleea Cuminţenia Pământului 

nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 940 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24591/4/22 din 27.06.2016 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 respinge Planul urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 

6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

940 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 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 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.316 

Data:24.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Geniului nr. 46-48”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.900 mp., 

proprietate privată persoană juridică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Bulevardul Geniului nr. 46-48”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32324/5/19 din 22.08.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia 

Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările ulterioare; 

-  P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), lit. e) coroborat cu art. 81, alin. (2) lit. i), prima teză, din 

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

ulterioare. 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu – “Bulevardul Geniului nr. 46-48”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.900 mp., 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.317 

Data:24.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 258-258A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.125 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 – 

“Calea Giuleşti nr. 258-258A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 9123/2/7 

din 28.03.2016 şi raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului a 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) 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 – “Calea Giuleşti nr. 258-258A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.125 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.318 

Data:24.11.2016 
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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 Munţilor nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 490 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 Munţilor nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32344/5/18 din 22.08.2016 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 Munţilor nr. 1”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 490 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.319 

Data:24.11.2016 

 

 



345 

 

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 Punţii nr. 1”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 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 Punţii nr. 1”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24994/4/27 din 27.06.2016 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 – “Intrarea Punţii nr. 1”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.320 

Data:24.11.2016 
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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 Răsadniţei nr. 106”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 591 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Strada Răsadniţei nr. 106”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

22890/4/16 din 27.06.2016 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 Răsadniţei nr. 106”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 591 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.321 

Data:24.11.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101N”, Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale 

pe un teren în suprafaţă de 8.128,29 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 – 

“Bulevardul Timişoara nr. 101N”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

29717/5/8 din 22.08.2016 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 – “Bulevardul Timişoara nr. 101N”,  Sector 6, 

pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în 

suprafaţă de 8.128,29 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.322 

Data:24.11.2016 
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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 Vulpeni nr. 10”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 336 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 Vulpeni nr. 10”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24992/4/26 din 27.06.2016 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 – “Intrarea Vulpeni nr. 10”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 336 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. 

 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenţelor. 



352 

 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.323 

Data:24.11.2016 
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A1 – 

Calitatea apei potabile, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin adresa nr. 

16205297/12.10.2016; 

Având în vedere Referatul nr. 2445/ 27.10.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  

Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 9/2003, nr. 32/2005, nr. 21/2006, nr. 

34/2007, nr. 14/2008, nr. 5/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 12/2010, nr. 14/2011, 

nr. 21/2012, nr.   22/2013, nr. 22/2014 și nr. 18/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L   E X E C U T I V  A L  A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A1 – 

Calitatea apei potabile pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2015÷ 

27.09.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 36/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la branșament 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A2 – 

Presiunea la branșament, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin adresa nr. 

16205297/12.10.2016, înregistrată la AMRSP cu nr. 2329/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2446/27.10.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu A2 – Presiunea la branșament, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  

Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, 

din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 16/2003, nr. 10/2004, nr. 33/2005, nr. 

22/2006, nr. 19/2007, nr. 19/2008, nr. 6/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 13/2010, 

nr. 15/2011, nr. 22/2012, nr.   23/2013, nr. 23/2014 și nr. 19/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012.         

 

C O N S I L I U L   E X E C U T I V   A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu Serviciu 

A2 – Presiunea la branșament÷ pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2015÷ 

27.09.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 37/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

A3 – Continuitatea serviciului 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A3– 

Continuitatea serviciului, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin adresa nr. 

16205297/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2447/ 27.10.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu A3– Continuitatea serviciului, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  

Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, 

din Contractul de Concesiune 1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 16/2003, nr.11/2004, nr. 34/2005, nr. 

23/2006, nr. 20/2007, nr. 20/2008, nr. 7/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 14/2010, 

nr. 16/2011, nr. 23/2012, nr.   24/2013, nr. 24/2014 și nr. 18/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A3– 

Continuitatea serviciului pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2015 ÷ 

27.09.2016, prezentată în Anexă* şi care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 38/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
 

A M R S P 

D E C I Z I E 
 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A5 – 

Timp între notificarea unei explozii/scurgeri și reparație 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A5 – Timp 

între notificarea unei explozii/scurgeri și reparație, transmis de către  S.C. Apa Nova București S.A. 

prin scrisoarea nr. 16205297/12.10.2016, înregistrată la Autoritatea Municipală de reglementare a 

Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2448/ 27.10.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri și reparație, înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2005, nr. 24/2006, nr. 21/2007, nr. 

9/2008, nr. 8/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 15/2010, nr. 17/2011, nr. 24/2012, 

nr.   25/2013, nr. 24/2014 și nr. 21/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012,         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V A L A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A5 – Timp 

între notificarea unei explozii/scurgeri și reparație pentru perioada de Evaluare a Continuării 
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Conformității 28.07.2015-27.07.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 39/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A6 – 

Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A6 – Timp 

pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă, transmis de către  S.C. Apa Nova București 

S.A. prin adresa nr. 16205297/12.10.2016, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2449/ 27.10.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu A6 – Timp pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă, înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 10/2002, nr. 30/2003 nr. 39/2004, nr. 

36/2005, nr. 25/2006 nr. 22/2007, nr. 10/2008, nr. 9/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP 

nr. 16/2010, nr. 18/2011, nr. 25/2012, nr.   26/2013, nr. 26/2014 și nr. 22/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L   E X E C U T I V  A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A6 – Timp 

pentru a asigura o alimentare alternativă cu apă potabilă pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității 28.09.2015-27.09.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 40/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

 A8 – Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branșament individuale sau comune mai 

multor Clienți, ca procent din totalul facturilor 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu A8 – 

Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branșament individuale sau comune mai multor Clienți, ca 

procent din totalul facturilor, transmis la AMRSP de către S.C. Apa Nova București S.A. cu scrisoarea 

nr.16205297/12.10.2016, înregistrată la AMRSP cu nr.2329/12.10.2016; 

Având în vedere Referatul nr.2450/27.10.2016, privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu A8, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului 

București de punere în conformitate cu Buna Practică Industrială și cu prevederile legislației specifice 

a rețelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 de stații de hidrofor (Rețelele Telescopice); 

Ținând seama de prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în 

conformitate cu prevederile legislației serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a 

branșamentelor care alimentează mai mulți utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului 

de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București;  

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

-prevederile Deciziilor Consiliului Executiv ARBAC nr.19/2003, nr.38/2005, nr.26/2006, nr.23/2007, 

nr. 21/2008, nr.10/2009 și Deciziile Consiliului Executiv AMRSP nr.17/2010, nr.19/2011, nr.26/2012, 

nr.27/2013, nr. 27/2014 și nr.23/2015; 

Ținând seama de prevederile art.2, Cap.V, din Actul adițional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de 

Concesiune, aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009; 
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În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012 

 

C O N S I L I U L   E X E C U T I V  A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu A8 – 

Facturi emise pe baza citirii contoarelor de branșament individuale sau comune mai multor Clienți, ca 

procent din totalul facturilor, pentru perioada 28.09.2015 ÷ 27.09.2016 de Evaluare a Continuării 

Conformității,   prezentată în Anexă* și care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

 

Bucureşti 

Nr. 41/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  B4.1 – 

Timpul între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformitătții Nivelului de Serviciu B4.1 – 

Timpul între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei transmis de către  S.C. 

Apa Nova București S.A. prin scrisoarea nr. 16205297/12.10.2016, înregistrată la Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016, 

Având în vedere Referatul nr. 2451/27.10.2016  privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu B4.1 – Timpul între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei, 

înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 19/2004, nr. 23/2005, nr. 

39/2005, nr. 27/2006, nr. 24/2007, nr. 11/2008, nr. 11/2009 si Deciziilor Consiliului Executiv al 

AMRSP nr. 18/2010,  nr. 20/2011, nr. 27/2012,  nr. 28/2013,  nr. 28/2014 si nr. 24/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) şi f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a prevederilor Actului Adiţional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.1 – 

Timpul între notificarea unei prăbușiri de canal colector și înlocuirea conductei pentru perioada de 
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Evaluare a Continuării Conformității 29.09.2015-28.09.2016, prezentată în Anexa* care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 42/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A  M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  

B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector și curățarea înfundării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector și curățarea înfundării, transmis de către 

S.C. Apa Nova București S.A. prin scrisoarea nr. 16205297/12.10.2016, înregistrată la Autoritatea 

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016, 

 

Având în vedere Referatul nr. 2452/27.10.2016  privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu B4.2, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere : 

 -prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

 -prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 20/2004, nr. 40/2005, nr. 

28/2006, nr. 25/2007, nr. 12/2008, nr. 12/2009 si Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr. 19/2010, 

nr. 21/2011, nr.28/2012,  nr. 29/ 2013,nr. 29/2014 și nr. 25/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 si a  prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012,        

 

C O N S I L I U L   E X E C U T I V   A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B4.2 – 

Timpul dintre notificarea unei înfundări de canal colector și curățarea înfundării pentru perioada de 



369 

 

Evaluare a Continuării Conformității 28.09.2015-27.09.2016, prezentată în Anexa* care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 43/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării și curățare 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării și curățare, transmis  de către  S.C. Apa Nova 

București S.A. prin scrisoarea nr. 16205297/12.10.2016, înregistrată la Autoritatea Municipală de 

Reglementare a Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2453/27.10.2016  privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

 - prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

 - prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

 -prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 21/2003, nr. 43/2003, nr. 22/2004, nr. 

40/2004, nr. 41/2005, nr. 29/2006, nr. 26/2007, nr. 13/2008, nr. 13/2009șsi Deciziile Consiliului 

Executiv al AMRSP nr. 20/2010, nr. 22/2011,  nr.29/26.10.2012, nr.30/2013, nr. 30/2014 și nr. 

26/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L    A M R S P 

 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B5 – 

Eliminarea inundării cu ape reziduale din gospodării și curățare, pentru Perioada de Evaluare a 

Continuarii Conformităţii 28.09.2015 – 27.09.2016,  prezentată în Anexa*, care face parte integrantă 

din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informații care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova București S.A.  sau condițiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 44/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității  

Nivelului de Serviciu  C1 – branșamente contorizate ca procentaj din branșamente individuale 

sau comune mai multor Clienți, existente la Data Licitației 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C1 – 

branșamente contorizate ca procentaj din branșamente individuale sau comune mai multor Clienți, 

existente la Data Licitației, transmis de către S.C. Apa Nova București S.A. cu scrisoarea 

nr.16205297/12.10.2016, înregistrată la AMRSP cu nr.2329/12.10.2016; 

Având în vedere Referatul nr. 2454/27.10.2016, privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu C1, prezentat Consiliului Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile HCGMB nr.69/2006 privind aprobarea strategiei Primăriei Municipiului București de 

punere în conformitate cu Buna Practică Industrială și cu prevederile legislației specifice a rețelelor de 

alimentare cu apă în avalul a 126 de stații de hidrofor (Rețelele Telescopice); 

- prevederile HCGMB nr.55/2009 privind aprobarea măsurilor de punere în conformitate cu 

prevederile legislației serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a branșamentelor care 

alimentează mai mulți utilizatori, realizate înainte de data încheierii Contractului de Concesiune cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;  

- prevederile art.2, Cap.V, din Actul adițional nr.6 din 14.12.2009, al Contractului de Concesiune, 

aprobat prin HCGMB nr. 358 / 3.11.2009 

- prevederilor Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.30/2006, nr. 27/2007, nr.22/2008, 

nr.14/2009șsi Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr.21/2010, nr.23/2011, nr.30/2012, 

nr.31/2013, nr.31/2014 și  nr.27/2015; 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012.               



373 

 

C O N S I L I U L   E X E C U T I V   A L   A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C1 – 

branșamente contorizate ca procentaj din branșamente individuale sau comune mai multor Clienți, 

existente la Data Licitației pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 

28.09.2015÷27.09.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 45/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informații privind facturarea 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C3 – 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de informații privind facturarea, transmis la AMRSP de către S.C. 

Apa Nova București S.A. cu scrisoarea nr.16205297/12.10.2016, înregistrată la AMRSP cu 

nr.2329/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2455/27.10.2016, privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu C3, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de catre Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București 

- prevederile clauzelor 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.34/2003, nr.41/2004, nr.43/2005, 

nr.31/2006, nr.28/2007, nr.23/2008, nr.15/2009 și Deciziile Consiliului Executiv al AMRSP nr.22/2010, 

nr.24/2011, nr.31/2012,  nr.32/2013,  nr.32/2014 și nr.28/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și completat prin prevederile Actului Adițional la Statut, aprobat prin 

HCGMB nr.112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C3 – 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de informații privind facturarea, pentru perioada 23.09.2015 ÷ 
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22.09.2016 de Evaluare a Continuării Conformităţii,  prezentată în Anexă şi care face parte integrantă 

din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioara emiterii prezentei decizii a unor informaţii care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. sau condiţiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realităţii, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 46/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

C4 – Timp pentru tratarea reclamațiilor scrise 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamațiilor scrise, transmis  de către  S.C. Apa Nova București S.A. prin scrisoarea 

nr. 16205297/12.10.2016, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice 

cu nr. 2329/12.10.2016; 

Având în vedere Referatul nr. 2456 /27.10.2016  privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu C4 - Timp pentru tratarea reclamațiilor scrise, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de 

către  Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București;    

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru Municipiul București;  

- prevederile  Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 35/2003,  42/2004,  nr. 44/2005, nr. 

32/2006, nr. 29/2007, nr. 17/2008 si nr. 16/2009 si Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

23/2010,  nr. 25/2011,  nr. 32/2012,   nr.  33/2013 și nr. 33/2014 și nr. 29/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și  a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat   prin 

HCGMB nr. 112/30.08.2012,               

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C4 – Timp 

pentru tratarea reclamațiilor scrise pentru Perioada de Evaluare a Continuării Conformității 

18.09.2015 – 17.09.2016, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informații care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu 

corespund realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CARNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 47/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității 

Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audiențe 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audiențe transmis  de către  S.C. Apa Nova București S.A. prin 

scrisoarea nr. 16205297/12.10.2016, înregistrată la Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice cu nr. 2329/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2457/27.10.2016  privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audiențe, înaintat Consiliului Executiv al 

AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2 și 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București;    

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune  dintre Municipiul Bucuresti și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 37/2003, nr. 43/2004, nr. 45/2005, nr. 

33/2006, nr. 30/2007,  nr. 18/2008 şi nr. 17/2009 și Deciziilor  Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

24/2010,  nr. 26/2011 ,  nr. 33/2012, nr. 34/2013,  nr. 34/2014 și nr. 30/2015;  

 

În temeiul prevederilor art. 7, literele a) și  b), a art.14.2  și   art. 16, literele a), b) și  f)  din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și  a  prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat   prin HCGMB nr. 112/2012,  

 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V    A L    A M R S P 

D E C I D E: 
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Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C6 - 

Timpul pentru tratarea solicitărilor de audiențe, pentru perioada de Evaluare a Continuării 

Conformității 28.09.2015 – 27.09.2016, prezentată în Anexa*, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității,  va putea determina revizuirea rezentei deciziii. 

         

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 48/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu  C7 – 

Timp pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C7 – Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării transmis de către S.C. Apa Nova București 

S.A. cu scrisoarea nr.16205297/12.10.2016, înregistrată la AMRSP cu nr.2329/12.10.2016; 

 

Având în vedere Referatul nr. 2458/27.10.2016, privind Evaluarea Continuării Conformității  Nivelului 

de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării, înaintat Consiliului 

Executiv al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă șii canalizare pentru Municipiul 

București 

- prevederile clauzelor 1.3 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.38/2003, nr.44/2004, nr.46/2005, 

nr.34/2006, nr.31/2007, nr.24/2008, nr.18/2009 și Decizile Consiliului Executiv al AMRSP nr.25/2010, 

nr.27/2011, nr.34/2012,  nr.35/2013,  nr.35/2014 și nr.31/2015; 

 

În temeiul prevederilor  art. 7, litera a), b), a art.14..2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012. 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V    A L    A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu C7– Timp 

pentru tratarea solicitărilor privind acuratețea contorizării, pentru perioada 28.09.2015 ÷ 27.09.2016 
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de Evaluare a Continuării Conformității, prezentată în Anexă* și care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

București        

Nr. 49 /01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branșament pentru apa industrială 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D1 – 

Presiunea minimă la branșament pentru apa industrială transmis de către S.C. Apa Nova București 

S.A. cu scrisoarea nr.16205297/12.10.2016, înregistrată la AMRSP cu nr.2329/12.10.2016; 

Având în vedere Referatul nr. 2459/27.10.2016, privind Evaluarea Continuării Conformității  Nivelului 

de Serviciu D1 – Presiunea minimă la branșament pentru apa industrială, înaintat Consiliului Executiv 

al AMRSP de către Directorul Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București 

- prevederile clauzelor 1.3  din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a Nivelele de Servicii din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr.28/2003, nr.29/2004, nr.47/2005, 

nr.35/2006, nr.32/2007, nr.15/2008, nr.19/2009 și Decizile Consiliului Executiv al AMRSP nr.26/2010, 

nr.28/2011, nr.35/2012,  nr.36/2013,  nr.36/2014 și nr.32/2015; 

 

În temeiul prevederilor  art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f) din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr.339/2009 și prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP aprobat prin 

HCGMB nr. 112/2012. 

 

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L   A M R S P 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D1 – 

Presiunea minimă la branșament pentru apa industrială pentru perioada de Evaluare a Continuării 
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Conformității (28.09.2015 – 27.09.2016), prezentată în Anexa*  care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

   

Director Servicii 

Ciprian CĂRNUŢĂ 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 50/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

A M R S P 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității Nivelului  

de Serviciu D2 – Continuitatea alimentării cu apă industrială 

   

Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de D2 – Continuitatea 

alimentării cu apă industrială, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin adresa nr. 

16205297/12.10.2016; 

Având în vedere Referatul nr. 2460/ 27.10.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului 

de Serviciu D2 – Continuitatea alimentării cu apă industrială, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP 

de către Directorul  Servicii al AMRSP; 

Având în vedere: 

-prevederile clauzelor 10.2, 48 din Contractul de Concesiune nr. 1239/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în calitate de 

Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

- prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004 nr. 48/2005, nr. 

36/2006, nr. 33/2007, nr. 16/2008, nr. 20/2009 și Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 

27/2010, nr. 29/2011, nr. 36/2012, nr.   37/2013, nr. 37/2014 și nr. 33/2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul AMRSP, 

aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adițional la Statutul AMRSP 

aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012         

 

C O N S I L I U L  E X E C U T I V   A L   A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării Conformității Nivelului de Serviciu D2 – 

Continuitatea alimentării cu apă industrială pentru perioada de Evaluare a Continuării Conformității 

28.09.2015-27.09.2016, prezentată în Anexa* care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
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Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a unor informații care demonstrează că datele 

raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condițiile de monitorizare prezentate nu corespund 

realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

Director Servicii  Director Economic-Comercial 

Ciprian CĂRNUȚĂ  Viorel APOSTOL 

 

Bucureşti 

Nr. 51/01.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

  

http://www.pmb.ro/
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M U N I C I P I U L  B U C U R E Ş T I 

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 

 

D E C I Z I E 

 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării Conformității  

Nivelului de Serviciu  B1 – Calitatea Apei Epurate 

 

Având în vedere: 

- Raportul privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B1 – Calitatea Apei 

Epurate, transmis la AMRSP de S.C. Apa Nova București S.A. prin adresa nr. 

16232809/14.11.2016; 

- Referatul nr. 2774 / 24.11.2016 privind Evaluarea Continuării Conformității Nivelului de Serviciu 

B1, înaintat Consiliului Executiv al AMRSP de către  Directorul Servicii al AMRSP; 

 

Având în vedere: 

- prevederile clauzelor 10.2, 12.4 și 48 din Contractul de Concesiune nr.1239/29.03.2000, 

încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A în 

calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare 

pentru Municipiul București; 

 - prevederile clauzelor 1.3, 1.5 și 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de 

Servicii, din Contractul de Concesiune  dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul 

București; 

 - prevederile art. 18 și art. 19 din Actul Adițional nr. 10 /22.11.2013  la Contractul de Concesiune  

dintre Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. cu privire la furnizarea de servicii de 

alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București, aprobat prin HCGMB nr. 245 / 

26.09.2013; 

- prevederile  Deciziei Consiliului Executiv al ARBAC nr. 8 / 24.10.2002 - privind aprobarea 

Nivelelor Stardardelor de Bază pentru indicatorii  A2 - Presiunea la apa potabilă, A4 -Acoperire 

apă potabilă, A6 - Timpul pentru asigurarea alimentării alternative cu apă potabilă , B1- Calitatea 

apei efluentului,  B2- Acoperire canalizare; 

- prevederile Deciziilor Consiliului Executiv al AMRSP nr. 38/ 27.11.2013, nr. 13/14.05.2014, nr. 

41/08.12.2014 si nr.36/07.12.2015; 

 

În temeiul prevederilor art. 7, litera a), b), a art.14.2, a art. 16, litera a), b) și f)  din Statutul 

AMRSP, aprobat prin HCGMB nr. 339/30.09.2009 și a prevederilor Actului Adiț ional la Statutul 

AMRSP aprobat prin HCGMB nr. 112 / 30.08.2012;    
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C O N S I L I U L  E X E C U T I V  A L  A M R S P 

D E C I D E: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare  a  Continuării Conformității Nivelului de Serviciu B1 – 

Calitatea Apei Epurate, pentru perioada de evaluare 01.11.2015 - 31.10.2016, prezentată în 

Anexa*, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a unor informații care demonstrează că 

datele raportate de S.C. Apa Nova București S.A. sau condiț iile de monitorizare prezentate nu 

corespund realității, va putea determina revizuirea prezentei decizii. 

 

 DIRECTOR GENERAL 

Adrian CRISTEA 

 

   

Director Servicii 

Ciprian CARNUTA 

 Director Economic–Comercial 

Viorel APOSTOL 

 

București 

Nr. 56 / 29.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice  

 

http://www.pmb.ro/

