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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Primar General 

 

DISPOZIŢIE 

Nr. 1398 din 06.10.2016 

 

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

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

pentru trimestrul IV 2016 

 

 Având în vedere referatul Direcţiei Venituri nr.15983/29.09.2016 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPUNE: 

 

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

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

-0,34% faţă de cel aferent trimestrului III 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

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

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

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

indexare aferent trimestrului IV 2016. 

 
PRIMAR GENERAL, 

 
Gabriela FIREA 

  
 Secretar General al 

 
Municipiului Bucureşti 

  
Georgiana ZAMFIR 

 

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

General  

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

PRIMAR GENERAL 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 1457/14.10.2016 

 

Privind decizia de expropriere parțială pentru imobilul teren și construcții situat în Municipiul   

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

Artera de circulație între bdul Dna Ghica și bdul Chișinău în vederea punerii în executare a Sentinței 

Tribunalului București nr. 320/10.03.2015 rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel București 

 nr. 374A/29.06.2016 

 

 Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale de lnfrastructură și Servicii 

Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 9196/24.06.2016, 

 

 Conform  art.  2  alin.  2,  art.  7,  art.  8 și art.  9  alin. 1  din  Legea  nr.  255/2010  privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes național, 

județean și local, republicată și modificată, art. 5 și art. 6 din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011, 

 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 3/26.01.2016 

pentru abrogarea  hotărârii C.G.M.B.  nr. 171/30.09.2015 și aprobarea  declanșării  procedurilor de 

expropriere parțială pentru imobilul teren și construcții situat în Municipiul București, str. Fântânica nr. 

41, sector 2 afectat de zona de siguranță a lucrării de utilitate publică Artera de circulație între bdul 

Dna Ghica și bdul Chișinău în vederea punerii în executare a Sentinței Tribunalului București nr. 

320/10.03.2015 rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel București nr. 374A/29.06.2015 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 8 al hotărârii Consiliului General sus-menționate, conform 

căruia ,,[ ...]  Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării  

procedurilor de expropriere ", 

 

 Având în vedere că suma de bani aferentă despăgubirii proprietarului imobilului teren și 

construcții situat în Municipiul București, str. Fântânica nr. 41, sector 2 a fost consemnată în contul de  

afectațiune  specială  deschis  pe numele  acestuia,  conform  prevederilor  Hotărârii  Consiliului 

General al Municipiului București nr. 3/26.01.2016, 

 

 Având în vedere că, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. 7 și 8 al Legii nr. 255/2010, a fost 

întocmit raportul final de evaluare pentru imobilul teren și construcții expropriat, avându-se în vedere 

expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, 
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 Având în vedere transmiterea către proprietar a notificării intenției de expropriere, 

 

 În temeiul  art. 61  alin.  2,  art.  63  alin. 1  lit.  e și art.  68  alin  1  din  Legea  215/2001 a 

administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

DISPUNE: 

 

  Art. 1 Se expropriază imobilul teren și construcții proprietate privată menționat în Anexa nr. 1, 

calitatea de expropriator revenind Municipiului București. De la data emiterii prezentei Dispoziții 

operează de drept transferul dreptului de proprietate asupra imobilului teren și construcții situat în 

Municipiul București, str. Fântânica nr. 41, sector 2 afectat de zona de siguranță a lucrării de utilitate 

publică Artera de circulație între bdul Dna Ghica și bdul Chișinău, identificat potrivit Anexei nr. 1, din  

proprietatea  privată  a  persoanei  juridice  SCM  COMPUTERS  GRUP  S.R.L.  în  proprietatea 

publică a Municipiului București. 

 

 Art.  2  Prezenta  Dispoziție constituie titlu executoriu, fără alte formalități,  pentru predarea 

bunului imobil teren și construcții identificat în Anexa nr. 1, atât împotriva persoanei expropriate cât și  

împotriva celor  care  pretind  orice  drept  legat  de  acest  imobil  teren și construcții   până la 

soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea  bunului  imobil  teren și 

construcții expropriat. 

 

 Art.3  Prezenta Dispoziție produce efecte și în următoarele situații: 

 

 Persoana expropriată nu s-a prezentat Ia sediul Primăriei Municipiului București în termenul de 

20 de zile calendaristice de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri; 

 

 Persoana expropriată s-a prezentat la sediul Primăriei Municipiului București în termenul 

menționat mai sus, dar nu a depus documente care să ateste dreptul de proprietate sau un alt drept 

asupra imobilului expropriat; 

 

 Există succesiuni nedeschise sau aflate în dezbatere, precum și succesori necunoscuți asupra 

imobilelor expropriate; 

 

 Nu se ajunge Ia o înțelegere cu privire Ia valoarea despăgubirii pentru imobilul expropriat. 

 

 Art.   4  În  baza  prezentei  Dispoziții,  reprezentanții  Municipiului   București  vor  solicita 

înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra suprafețelor de teren și a construcțiilor 

afectate de expropriere. 
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 Art.  5 Prezenta  Dispoziție  produce  efecte  de  Ia data  emiterii  și va  fi  afișată  Ia sediul 

Consiliului  General  al  Municipiului  București, Ia  sediul  Consiliului   Local  al  Sectorului  2  al 

Municipiului București și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București. 

 

 Art.6 Contestațiile formulate de persoanele îndreptățite în legatură cu prezenta Dispoziție nu 

suspendă transferul dreptului  de proprietate asupra imobilului  teren și construcții expropriat către 

Municipiul București. 

 

 Art. 7 Anexa  nr. 1* cu  imobilul  teren și   construcții  expropriat  face  parte  integrantă din 

prezenta Dispoziție. 

 

 Art. 8 Direcțiile din cadrul  aparatului  de specialitate  al Primarului  General  vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții. 

 

 

PRIMAR GENERAL, 

Gabriela FIREA 

  

 AVIZAT 

 SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Georgiana ZAMFIR 

 

București 

NR. 1457/14.X. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei 

Termice (RADET) București 
 

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

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

Văzând  raportul  Comisiei  pentru  utilități  publice  din  cadrul  Consiliului  General  al 

Municipiului  București; 

În conformitate cu  prevederile  art. 52  din  Legea nr. 85/2014  privind  procedurile  de 

prevenire a insolvenței  și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de  adresa ROMINSOLV - Administrator judiciar al Regiei Autonome de Distribuție 

a Energiei Termice (RADET) București  nr. 12640/07.10.2016 înregistrată Ia Primăria Municipiului  

București - Cabinet Primar General  cu nr.6323/07.10.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) și alin. (5) 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 desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a 

Energiei Termice (RADET) București în persoana domnului Chiriță Sorin. 

Art.2 Atribuțiile  administratorului special al Regiei Autonome de Distribuție a  Energiei Termice 

(RADET) București sunt cele stabilite de art. 56 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

Art.3  Regia   Autonomă  de Distribuție a Energiei Termice (RADET) București, administratorul 

special desemnat și direcțiile din cadrul aparatului de specialiate 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  11.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

 Marian Orlano Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 11.10.2016 

Nr. 300 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

de modificare și completare a Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr.  

180/25.08.2016 privind predarea către Consiliul Local al Sectorului 5 a  

competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților  

serviciului public de salubrizare în sectorul 5 al Municipiului București, de Ia 

Consiliul General al Municipiului București 

 

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

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

În conformitate cu prevederile: 

-Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

-Ordinului  Autorității  Naționale  de  Reglementare pentru  Serviciile Comunitare de Utilități 

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

localităților; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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.l Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/25.08.2016 se va modifica, după cum urmează: 

“ (1) Începand cu data de 15.10.2016, competențele privind înființarea, organizarea, atribuirea 

și derularea activităților serviciului public de salubrizare în  sectorul 5 al Municipiului București, 

preluate de Municipiul București prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 

275/2014, revin Consiliului Local Sector 5. 

(2) Până Ia finalizarea procedurilor și încheiere:  Acord cadru servicii de salubrizare și 

deszăpezire pe raza sectorului 5 din Municipiul București, Contractul nr. 626/19.12.2014 încheiat  

între  Primăria Municipiului București și S.C. COMPANIA  ROMPREST  SERVICE  S.A. urmează  să 

își producă efectele, finanțarea acestuia realizându-se din bugetul propriu al Municipiului București. 

(3) Primăria  Sectorului  5 și Consiliul  Local  Sector 5 vor lua  toate măsurile necesare în 

vederea finalizării cu celeritate a procedurii pentru încheiere Acord cadru servicii  de salubrizare   și  

deszăpezire  pe  raza sectorului 5 din Municipiul București.” 

Art.2 Restul prevederilor Hotărârii  C.G.M.B. nr. 180/25.08.2016  vor rămâne neschimbate. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  11.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 11.10.2016 

Nr. 301 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea încheierii convențiilor de justificare a avansurilor în   

conformitate cu art 5
1 
alin. (3) al O.G.36/2006 privind unele măsuri pentru  

funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a  

populației 

 

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

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

și Direcției Generale Economice – Direcția Buget; 

Văzând  raportul  Comisiei  pentru  utilități  publice, 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.  325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare;   

- Art. 5
1 

alin (1) și alin. (3) din O.G. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 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 încheierea convențiilor de justificare a avansurilor în conformitate cu art 5
1
 alin. 

(3) al O.G. 36/2006, prevăzute în anexale 1-4*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se  împuternicește Primarul General să  semneze convențiile prevăzute la art. 1.  

Art.3  În bugetul local pe anul 2016, bugetul Primăriei Municipiului București, se aprobă 

suplimentarea cu suma de 33.000 lei la capitolul 81.02 ,,combustibil și energie", Ia art. 40.03 

subvenție  pentru acoperirea diferenței de preț  de producere transport distribuție și furnizare și prețul 

de facturare Ia populație și diminuarea cu aceeași sumă Ia credite bugetare, capitolul  transporturi  

84.02,  subcapitolul  84.02.03.03  - străzi  articolul 71.01.01 din lista obiectivelor de investiții a 

Primăriei Municipiului București, poziția ,,reabilitare sistem rutier și linii de tramvai. Reabilitarea unică 

Șos. Pantelimon aprobată cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 195/2007. 

Art.4 Primarul General, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  General  al 

Municipiului  București și Regia  Autonomă de Distribuție a Energiei Termice 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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlano  Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

*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 documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Modificare P.U.Z. – Bulevardul Mărăşti nr. 18-20 (fost nr. 26), Sectorul 1 

Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf” 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

          Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  42/1379993/20.01.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 10/15.02.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Evidenţă Imobiliară şi Cadastrală – Serviciul 

Nomenclatură Urbană: certificat nr. 451166/4777/12.05.2005; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 156/Z/29.03.2016; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 61/07.06.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1433232/08.07.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1410871/07.04.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

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

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal – Modificare P.U.Z. - 

Bulevardul Mărăşti nr. 18-20 (fost nr. 26), Sectorul 1, Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf”, în 

conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente ale documentaţiei de urbanism (anexa 

nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 32/05.08.2016, anexa nr. 2 - planul de reglementări urbanistice vizat 

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

prezenta hotărâre. 

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

până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 darea în folosință gratuită  Muftiatului Cultului Musulman din  

România a unui teren în suprafață de 4000 mp pentru înființarea unui cimitir  

musulman 

 

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

al Direcției Patrimoniu și al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane; 

Văzând raportul Comisiei pentru Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de adresa comună înregistrată cu nr. 1207/04.02.2016 de către Uniunea  

Democratică a  Tătarilor  Turco-Musulmani din  România, de solicitarea nr.  83/04.02.2016 de către 

Uniunea Democrată Turcă din România, de solicitarea nr. 271/15.03.2016 formulată de către 

Muftiatul Cultului Musulman din România și de adresa nr. 35/22.03.2016 a Uniunii Democrate Turce 

din România; 

Luând  în  considerare  prevederile  Legii  nr.  489/2006 privind  libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3)  și art. 124 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 darea în folosință gratuită în favoarea Muftiatului Cultului Musulman din 

România a terenului în suprafață de 4000 mp situat în comuna Domnești, Județul llfov, pe o perioadă 

de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire, în vederea construirii unui cimitir musulman; înscrierea în 

cartea funciară a acestui teren ce reprezintă secțiune din terenul în suprafață de 24764 mp înscris în 

cartea funciară nr. 101674 a Comunei Domnești,  se va  face prin  grija și cheltuiala Muftiatului 

Cultului Musulman din România. 

(2)Terenul se  identifică conform anexei* care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Construirea cimitirului musulman cade în  sarcina Muftiatului Cultului Musulman din 

România. 

Art.3 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a drepturilor conferite prin aplicarea prezentei 

hotărâri, se vor face prin grija și cheltuiala Muftiatului Cultului Musulman din România. 
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Art.4 Predarea- primirea terenului prevăzut Ia art.1 se va face de către Administrația Cimitirelor 

și Crematoriilor Umane către Muftiatul Cultului Musulman din România, pe bază de proces-verbal, în 

termen de 30 de zile de Ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.5 Schimbarea destinației terenului atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri. 

Art.6 La  expirarea perioadei pentru care  terenul a fost dat în  folosință, investițiile efectuate de 

către Muftiatul Cultului Musulman din România vor fi preluate fără niciun fel de obligație de către 

Municipiul București. 

Art.7 Hotărârile C.G.M.B. nr. 138/2009 și nr. 107/2010 se abrogă. 

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 asigurarea accesului gratuit a jurnaliştilor la programele/proiectele  

instituţiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea  

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi utilizarea gratuită de  

către aceştia a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul  

Municipiului Bucureşti, precum şi a parcărilor aferente instituţiilor/serviciilor 

 publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al 

 Municipiului Bucureşti 

 

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

de specialitate al Direcţiei Cultură, Sport, Turism; 

Văzând raportul Comisiei  cultură şi culte  şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Ţinând cont de solicitarea Asociaţiei Presei Române nr. 17/06.10.2016 înregistrată la Primăria 

Municipiului Bucureşti – Direcţia Cultură, Sport, Turism sub nr. 4647/24.10.2016;  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, 3, 4, 5 şi al art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă accesul gratuit a jurnaliştilor, pe baza legitimaţiei de serviciu, la 

programele/proiectele instituţiilor/serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.2 Se aprobă utilizarea gratuită de către jurnalişti, pe baza legitimaţiei de serviciu, a 

parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, precum şi a parcărilor 

aferente instituţiilor/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 

Art.3 Administraţia Străzilor şi instituţiile/serviciile publice de cultură de interes local din 

subordinea Consiliului General 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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 305  
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 226/2016 privind modificări în 

 Bugetul propriu al Municipiului București  pe anul 2016 în vederea demarării  

programului de investiții necesare pentru dotarea unităților sanitare din  

subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 
 

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

specialitate al Direcției Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.l Se modifică art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 226/2016 care va avea următorul conținut: 

„Se  aprobă suplimentarea cu suma de 108.701,00 mii lei Ia credite de angajament  și cu 15.000 mii lei 

Ia credite bugetare în bugetele spitalelor detaliate în anexa* Ia prezenta hotărâre. Se majorează bugetul 

Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Ia capitolul 66.02, titlul 51, alineatul 51.02.28 

și Centralizator  Spitale  Ia  alineat  43.10.14  cu  suma 15.000 lei”. 

Art.ll Se modifică art. 3 din Hotărârea C.M.G.B. nr. 226/2016 care va avea următorul conținut: 

„Anexa Ia prezenta hotărâre face parte  integrantă din aceasta”. 

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 226/2016 rămân nemodificate. 
 

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

din data de  31.10.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 306 
 

*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 

pentru rectificarea bugetului Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București - ASSMB și a bugetelor unor spitale pe anul 2016 

 

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

raportul de  specialitate al  Direcției Generale Economice - Direcția Buget; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție 

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

București; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă modificările în  bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 

București - ASSMB, în bugetele celor 19 spitale de interes local și în listele obiectivelor de investiții 

anexe Ia aceste bugete 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 București pe anul 2016 și în anexele Ia acesta. 

Art.3 Primarul General, prin aparatul său de specialitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București - ASSMB, Spitalul Clinic Sfânta Maria, Spitalul Universitar de Stomatologie  Prof. 

Dr. Dan Theodorescu, Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, Spitalul Clinic Filantropia, 

Spitalul Clinic Dr. lon Cantacuzino, Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular 

Foișor,  Spitalul Clinic  Colentina, Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan, Spitalul Clinic de boli 
Reumatismale Dr.  Ion Stoia, Spitalul Clinc de Copii Dr. Victor Gomoiu, Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, 

Spitalul Clinic Colțea, Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș, Spitalul de Boli 

Cronice Sf. Luca, Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele, Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie Dr. 

Panait Sârbu, Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgas, Centrul de Evaluare și Tratament a 

Toxicodependenților pentru Tineri Sf. Stelian, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. AI. Obregia, vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 307 

 

*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 modificări în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2016 
 

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

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;  

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi 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 bugetul propriu al Municipiului București și în listele obiectivelor de 

investiții pe anul 2016, conform anexei* care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.3  Primarul General, prin  aparatul său de  specialitate, Muzeul Național  al Literaturii Române, 

Teatrul L. S. Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul de Comedie, Teatrul I. Creangă, Teatrul de Revistă C. I. 

Tanase, Teatrul Excelsior, Teatrul Stela Popescu, Opera Comică pentru Copii, Circ&Variate Globus 

București, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Centrul de Proiecte Culturale al 

Municipiului București - ARCUB,  Universitatea  Populară, loan  I.  Dalles", Proedus  - Centrul  de  

Proiecte Programe  Educaționale  și Sportive  pentru  Copii și Tineret  București,  Administrația 

Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor vor 

aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 308 

 

*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 execuției bugetului Municipiului București pe anul 2016, 

până Ia data de 30.09.2016 

 

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

raportul  de  specialitate  al  Direcției  Generale Economice - Direcția Buget; 

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

din  cadrul  Consiliului  General  al  Municipiului București; 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă execuția bugetului Municipiului București Ia data de 30.09.2016 pe secțiunea 

de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 1 - 4. 

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

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 309 

 

 

 

 

 

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

General al Municipiului București   

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

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B.nr.122/2016 privind rezilierea contractului de  

finanțare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea  

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor" și restituirea  

sumelor primite de Ia M.D.R.A.P 

 

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

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

Finanțări Externe - Unitatea de  lmplementare a proiectului ,Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor''; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și  protecție 

socială, raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora  și avizul Comisiei 

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

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

Europene nr. 3470/12.07.2007; 

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

Dezvoltării  Regionale și Turismului   (în   prezent  Ministerul  Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice) - AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București – llfov Organism lntermediar 

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

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

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

În conformitate cu prevederile: 

-Hotărârii C.G.M.B. nr.115/2010 modificată prin H.C.G.M.B.nr. 149/2010 privind aprobarea  

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

"Reabilitarea, modernizarea echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie 

Foișor'', în vederea obținerii finanțării investiției prin POR 2007-2013- Axa prioritară 3- Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1; 

-Hotărârii C.G.M.B. nr.116/2010 modificată prin H.C.G.M.B.nr. 150/2010 privind aprobarea 

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

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

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

Ia finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiect; 

-Hotărârii C.G.M.B nr. 271/22.12.2015 privind includerea în lista de investiții a municipiului 

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

ambulatoriului integrat al Spitalului  Clinic  de Ortopedie Foișor" și aprobarea finanțării de Ia bugetul 

local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente acestuia; 
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-lnstrucțiunii  nr.  144/10.12.2015  pentru  încheierea   de  acte  adiționale  de prelungire a 

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

îndeplinirii integrale a obiectivelor  și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității 

acestuia; 

-Art. 41, și ale art. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 şi 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.l Art. 2 din Hotărârea C.G.M.B.  nr. 122/2016 se modifică  și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 2  Se aprobă  restituirea sumei de 331.852,61 lei primită de Ia Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă din conturile de 

venituri bugetare în care au fost încasate aceste sume." 

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii  C.G.M.B.  nr. 122/2016 rămân neschimbate. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 310 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului Consolidare,  

restaurare și conservare Arcul de Triumf, cod SMIS 15733 

 

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

de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare lnvestiții -  UIP Monumente; 

Văzând  raportul  Comisiei  economice,  buget,  finanțe,  raportul  Comisiei pentru credite 

externe și monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei cultură și culte și avizul Comisiei juridice 

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

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

Europene nr. 3470/12.07.2007; 

În conformitate cu prevederile: 

 - Contractului de  finanțare nr. 2674/08.02.2012 și actelor adiționale Ia acesta încheiate între  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și   

Administrației  Publice)  - Autoritatea  de  Management  pentru  POR  (AMPOR),  Agenția  

pentru Dezvoltare Regională București - llfov - Organism lntermediar pentru POR și UAT 

Municipiul București privind  acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea 

proiectului Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf, cod SMIS 15733; 

 - lnstrucţiunii AMPOR nr.144/2015 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a 

duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de implementare, în 

scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor  în vederea asigurării 

functionalităţii acestora; 

 - lnstrucțiunii  AMPOR  nr.  146/17.06.2016 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire 

a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a 

aplicării lnstrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și 

indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestora; 

- Hotărârii Guvernului nr.678/2015 privind încheierea   programelor operaționale finanțate în 

perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 397/2009 privind aprobarea proiectului Consolidare, restaurare și 

conservare Arcul de Triumf și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare de finanțare 

nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 Axa Prioritară 5 – DMI 5.1; 

- Hotărârii C.G.M.B nr.398/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului Consolidare, restaurare și conservare 

Arcul de Triumf; 
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- Hotărârii C.G.M.B nr. 265/22.12.2015  privind includerea în lista de investiții a Municipiului 

București  pentru  anul  2016 a proiectului Consolidare, restaurare și conservare Arcul de 

Triumf și aprobarea finanțării de Ia bugetul local a  tuturor costurilor neeligibile aferente 

acestuia; 

- Deciziei CM-POR din  data de 19.11.2015 de  aprobare a  măsurilor întreprinse de AM-POR-

01-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea 

perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013; 

- Deciziei CM-POR din data de 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de  AM-POR-

01-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro, precum și a 

listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după 

expirarea perioadei de acordare potrivit lnstrucțiunii AM-POR nr. 144/2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10 și ale 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 includerea în listele de investiții ale Municipiului București pentru anii 2017 și 

2018 a proiectului Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf, cod SMIS 15733, proiect 

inclus în lista proiectelor nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei 

acordate, potrivit lnstrucțiunii AMPOR nr. 144/2015. 

Art.2 Se aprobă finanțarea de Ia bugetul local al  Municipiului București a tuturor costurilor 

neeligibile în  scopul  îndeplinirii  integrale a  obiectivelor și indicatorilor proiectului menționat Ia art.1  

din prezenta hotărâre și în  vederea asigurării funcționalității acestuia. 

Art.3 Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare, cod  SMIS 

15733  până  Ia  data  de  31.12.2018  pentru  proiectul Consolidare, restaurare și conservare Arcul 

de  Triumf, în  scopul îndeplinirii integrale a  obiectivelor și indicatorilor  proiectului și în   vederea 

asigurării funcționalității  acestuia. 

Art. 4 Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului București și defalcarea pentru 

următorii ani a valorii necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 3 din prezenta 

hotărâre, reprezentând costuri neeligibile în cadrul proiectului Consolidare, restaurare și conservare 

Arcul de Triumf. 

Art.5  Se  împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de repezentant 

legal al Municipiului București, să semneze în numele și pentru Municipiului București toate 

documentele necesare implementarii proiectului. 

Art.6  Primarul General  al  Municipiului  București și  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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 311 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

 "Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie TBC Osteoarticular Foișor" 

 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 383/16.12.2009 
 

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

comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare lnvestiții  și al Administrației Spitalelor și Serviciilor 

Medicale București - ASSMB; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate protecție socială și 

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

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

nr.88/25.10.2016; 

În  conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și 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 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 actualizează indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate aprobat  prin  

Hotărârea  C.G.M.B.  nr.  383/16.12.2009, pentru  obiectivul  de  investiții "Extindere  Spital Clinic  de  

Ortopedie, Traumatologie și TBC  Osteoarticular Foișor", conform anexei* care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

București și Administrația Spitalelor și Serviciilor  Medicale București - ASSMB vor aduce Ia îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

din data de  31.10.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 312 

 
*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 Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de  

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti pentru anul 2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 53014/2016; 

 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

Art.1  Se aprobă "Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti pentru anul 2017", prevăzut în anexa*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul General prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.   

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 313 

 

 

*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 Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei  

Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 53014/2016; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

Art.1  Se aprobă "Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru anul 2017", conform anexei*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a 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  31.10.2016. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 314 

 

*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 Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei  

Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2017 

 

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

de specialitate al Direcţiei Managementul Resurselor Umane; 

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

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 53014/2016; 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Art.1  Se aprobă "Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie 

Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru anul 2017", conform anexei*, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a 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  31.10.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 315 

 

 

*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 majorarea numărului total de posturi al Administrației Cimitirelor şi  

Crematoriilor Umane 

 

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

de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând 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; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1  (1) Se majorează numărul total de posturi al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor 

Umane de Ia 380 Ia 381 (din care 25 de posturi de conducere) prin înființarea unui post de director 

adjunct (S), gradul ll, în subordinea directorului. 

(2) Se modifică și se completează anexa nr. 4a Ia Hotărârea C.G.M.B. nr.305/2013 privind 

statul de funcții al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, cu modificările și completările 

ulterioare, cu următoarea poziție: 

"Director adjunct (S), gradul II, clasa de salarizare 76, Anexa I/Cap.II/A/1a din Legea 

nr.284/2010 -1 post;" 

(3) Se modifică și se completează anexa nr. 4b Ia Hotărârea C.G.M.B. nr.305/2013 privind 

Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, cu 

modificările și completările ulterioare, prin adăugarea Directorului adjunct în subordinea Directorutui. 

Art.2 Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor 

și Crematoriilor Umane, prevăzute în Anexele 4a și 4b Ia Hotărârea C.G.M.B nr.305/2013, precum  și 

art. 2 alin. (2) din Hotărârea C.G.M.B. nr.305/2013, modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr.56/2016, se modifică în consecință conform Art. 1 alin.(1)-(3).  

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

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

București și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane 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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 316 
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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 aleTeatrului Mic 

 

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

de specialitate  comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și al Direcției Cultură, Sport, 

Turism;   

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

din cadrul Consililului 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, precum și de 

prevederile Ordonanței de Urgență nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr.227/21.09.2016; 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. ( 3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.4 și ale 

art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică Iocală, 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 118 posturi, din care 14 de conducere, statul de 

funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Mic, conform anexelor nr.1*, nr. 2* și 

nr.3* Ia prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta. 

Art.2 Prevederile  art. 2  alin. (30)  și anexele  31a  și 31b  din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 

își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară  prezentei hotărâri. 

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

București și Teatrul Mic vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 317 

 

 

*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 Normei interne a Municipiului Bucureşti privind procedura  

simplificată proprie pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii  

specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 

 

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

de specialitate al Direcţiei Generale Achiziţii – Direcţia Proceduri Achiziţii; 

 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; 

 - art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 -art.101 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

 - Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor (CNSC); 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

  

 Art.1 Se aprobă Norma internă a Municipiului Bucureşti privind procedura simplificată proprie 

pentru achiziţiile publice de servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din 

Legea nr. 98/2016, cuprinsă în anexa* care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 318 

 

 

*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 stabilirea cuantumului alocatiei zilnice de hrană în cadrul serviciilor sociale ale 

Direcției Generale de Asistență Socială a  Municipiului București 

 

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

comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și lnvestiții și al Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București; 

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului București; 

În conformitate cu prevederile: 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului 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; 

-  Hotărârii  Guvernului  nr.  904/2014  pentru  stabilirea  limitelor  minime  de cheltuieli  aferente  

drepturilor prevăzute  de   art.  129  alin.  (1) din Legea  nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului; 

În temeiul art. 36  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 aprobă  cuantumul alocației zilnice de hrană în cadrul serviciilor sociale ale Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București, după cum urmează: 

 - Complexul  de  Servicii  Socio-Medicale al Municipiului București, persoane  cu dizabilități: 

19,6 lei/zi; 

 - Centrul de îngrijire și asistență Schitu-Dârvari, persoane cu dizabilități: 19,6 lei/zi; 

- Cantinele de ajutor social: 15 lei/zi; 

 - Centrale de îngrijire și educație timpurie pentru copii: 16,6 lei/zi; 

  - Centrul de urgență pentru mamă și copil:16,6 lei/zi; 

 - Adăpost de noapte pentru oamenii străzii :16,6 lei/zi; 

 - Centru de zi pentru adulți (vârstnici și oamenii străzii, doar prânz): 7 lei/zi; 

 - Echipa mobilă pentru oamenii străzii :3 lei/zi. 
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Art.2 Cuantumurile alocației zilnice de hrană de Ia art.1 se aplică începând cu data de 1 

decembrie 2016. 

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

București ,  Direcția  Generală  de  Asistență Socială  a  Municipiului București vor duce Ia  

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 319 
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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. 39/19.09.2016,  

situat în București, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 25, bloc Wilson, etaj 9, ap.  

5M, 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. 39/19.09.2016; 

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) 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. 39/19.09.2016, situat în București, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 25, bloc 

Wilson, etaj 9, ap. 5M, sector 1,  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 prevazut 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 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 
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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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 320 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 320/2016 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul Certificatului de moștenitor  

nr. 39/19.09.2016 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, B-dul Nicolae 

Bălcescu nr. 25, bloc Wilson,  

etaj 9, ap. 5M, sector 1 

Apartament în suprafață utilă de 71,54 mp, împreună 

cu cota parte din părțile și dependințele comune ale 

imobilului-bloc și dreptul de proprietate asupra terenului 

aferent apartamentului în suprafață de 8,01 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. 125/12.10.2016,  

situat în București, Strada Jean Steriadi (fostă Ion Șulea) nr. 22, bl. L17,  

sc.3, etaj.4, ap.134, sector 3 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. 125/12.10.2016; 

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) 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. 125/12.10.2016, situat în București, Strada Jean Steriadi (fostă Ion 

Șulea) nr. 22, bl. L17, sc.3, etaj. 4, ap.134, sector 3,  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 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 
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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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Zamfir Georgiana 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 321 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/2016 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul certificatului de moștenitor  

nr. 125/12.10.2016 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. Jean Steriadi  

( fostă Ion Șulea nr. 22, bl.L17, 

sc. 3, et. 4, ap. 134, sector 3 

Apartament compus din 2 camere în suprafață utilă de 

46,76 mp, împreună cu cota parte din părțile și 

dependințele comune ale imobilului-bloc și dreptul de 

proprietate asupra terenului aferent apartamentului în 

suprafață de 8,00 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. 71/23.09.2016, 

 situat în București, Strada George Vîlsan nr. 10, bl. 108, sc.1, etaj.4, ap. 

27, 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;  

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. 71/23.09.2016; 

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) 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. 71/23.09.2016, situat în București, Strada George Vîlsan nr. 10, bl. 

108, sc.1, etaj.4, ap.27, sector 6,  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 prevazut 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 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 
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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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Culea Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 322 

 

ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. 322/2016 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL 

ce face obiectul certificatului de moștenitor  

nr. 71/23.09.2016 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Amplasament imobil Elemente identificare 

1 București, str. George Vîlsan 

nr. 10, bl. 108, sc. 1, et. 4, ap. 

27, sector 6  

Apartament compus din 3 camere în suprafață utilă de 

67,98 mp, împreună cu cota parte din părțile și 

dependințele commune ale imobilului-bloc și dreptul de 

proprietate asupra terenului aferent apartamentului în 

suprafață de 10,37 mp. 



45 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri 

 pentru transmiterea terenului - tarlaua A 912 situat în Str. Chitila, sector 1,  

din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului  

București, în vederea realizării managementului integrat al deșeurilor și  

asigurării serviciului public de salubritate 

 

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

Direcției Generale lnfrastructură și Servicii Publice  Direcția Utilități Publice și 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. 1225848/08.08.2016 și nr. 1225913/04.10.2016 formulate de către 

Serviciul Român de lnformații și Nota nr. 10518/12.08.2016 întocmită de către Direcția Patrimoniu; 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri de transmitere din proprietatea 

publică a statului și din administrarea Serviciului Român  de  lnformații în  proprietatea publică a  

municipiului București  a terenului în suprafață totală măsurată de 110.133 mp situat în municipiul 

București, sectorul 1, str. Chitila FN, tarlaua A 912, parcelele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 50, 

înscrise în cărțile funciare 225500, 225502, 225503, 225501, 225504, 225505, 225506, 225499 și 

225498, în vederea realizării managementului integrat al  deșeurilor și asigurării serviciului public  de 

salubritate în termen de 10 ani de la data transmiterii terenului în proprietatea municipiului București; 

Art.2 lmobilul prevăzut Ia art. 1 se identifică potrivit anexei* care face parte din prezenta 

hotărâre. 

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

grija Secretarului General al  Municipiului București. 

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

General al Municipiului București vor aduce 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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 asigurarea evidenţelor la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti a 

numărului de solicitări de locuinţe sociale 

 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu – Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie; 

 Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecţie socială, raportul Comisiei patrimoniu şi avizul 

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

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1275/07.12.2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 330/2009 privind repartizarea locuinţelor achiziţionate din fonduri proprii ale 

Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor 

aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17, 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 Ş T E: 

 

 Art.1 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 au obligaţia de a transmite către Primăria 

Municipiului Bucureşti, Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie, situaţia privind numărul total de 

solicitări de locuinţe sociale existente până la data prezentei, iar începând cu data de 28 a fiecărei 

luni, vor comunica situaţia actualizată a datelor privind numărul de solicitări de locuinţe sociale, 

conform model anexa nr. 1*. 

 Art.2 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 şi Administraţia Fondului Imobiliar vor prezenta spre 

informare situaţia locuinţelor sociale libere aflate în evidenţa şi administrarea lor, conform model 

anexa nr. 2*. 

 Art.3 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor transmite situaţia cazurilor rezolvate până la data 

de 28 ale lunii în curs, conform model anexa nr. 3*. 
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 Art.4 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor înainta spre informare anual listele de priorităţi pe 

structuri de camere, aprobate de către Consiliile Locale, valabile în anul următor. 

 Art.5 Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Patrimoniu din Primăria 

Municipiului Bucureşti va asigura evidenţa şi centralizarea datelor solicitate. 

 Art.6 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6, Serviciul Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie şi 

direcţiile de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 324 
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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  

imobilelor-terenuri situate în București, sectorul 5, Aleea Pricopan nr. 1A,  

3A, 4A, și 18A, Aleea Vicina nr. 3A și Aleea Sălaj nr.5A, 7A, 11A 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;  

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

Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând cont de solicitarea doamnei loniță  Ileana, a domnului Namian Romeo Valentin Mihail  și 

a doamnei Boboc Juliette Helene nr.1416717/26.04.2016 Ia Primăria Municipiului București și de  

declarațiile notariale autentificate sub nr.236/23.02.2015, nr. 239/23.02.2015,  nr.238/23.02.2015,nr. 

237/23.02.2015, nr. 240/23.02.2015,nr.233/23.02.2015,nr.234/23.02.2015, nr.235/23.02.2015; 

Potrivit prevederilor art. 562 alin. (2), art. 553 alin. (2), teza a II-a și art.889 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu completările și modificările 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  înscriu  în  domeniul  privat  al  municipiului  București următoarele imobile - terenuri: 

a) teren în suprafață de 345 mp, situat în București, Aleea Pricopan nr. 18A, Sector 5, înscris în 

CF nr. 216826 UAT București Sectorul 5; 

b) teren în suprafață de 630,79 mp situat în București, Aleea Pricopan nr. 4A, Sector 5, înscris 

în CF nr. 216827 UAT București Sectorul 5; 

c) teren în suprafață de 475 mp situat în București, Aleea Pricopan nr. 3A, Sector 5, înscris în 

CF nr. 216829 UAT București Sectorul 5; 

d) teren în suprafață de 923,26 mp situat în București, Aleea Pricopan nr. 1A, Sector 5, înscris 

în CF nr. 216828 UAT București Sectorul 5; 

e) teren în suprafață de 353 mp situat în București, Aleea Vicina  nr. 3A, Sector 5, înscris în CF 

nr. 216818 UAT București Sectorul 5; 

f) teren în suprafață de 438,38 mp situat în București, Aleea Sălaj  nr. 11A, Sector 5, înscris în 

CF nr. 216838 UAT București Sectorul 5; 

g) teren în suprafață de 311,45 mp situat în București, Aleea Sălaj nr. 7A, Sector 5, înscris în 

CF nr. 216830 UAT București Sectorul 5; 
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h) teren în suprafață de 563 mp situat în București, Aleea Sălaj nr. 5A, Sector 5, înscris în CF 

nr. 216837 UAT București Sectorul 5; 

Art.2 Municipiul București prin Primarul General va solicita înscrierea în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate. 

Art.3 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de  specialitate  

vor  aduce Ia îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 325 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în  

Comisia Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

 terenurilor şi abrogarea HCGMB nr. 110/2015 
 

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

de specialitate al Direcţiei Patrimoniu; 

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

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit h) din Regulamentul privind procedura de 

constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie 

a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 890/2005, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), şi art. 45 alin. (1)  şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă numirea doamnei Popa Simona Mariana ca reprezentant al Consiliului General  

al Municipiului Bucureşti în Comisia Municipiului Bucureşti pentru stabilirea  dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor. 

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 110/2015 se abrogă. 

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

Bucureşti, persoana desemnată conform prevederilor art. 1 şi Comisia Municipiului Bucureşti pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  
 

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

București din data de  31.10.2016. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr.326  



52 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de 

mandat cu administratorul special al Regiei Autonome de Transport a 

 Energiei Termice (RADET) București 

 

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

raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din  

cadrul  Consiliului General al  Municipiului București; 

Ținând cont de prevederile: 

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 300/11.10.2016 privind desemnarea administratorului special al Regiei 

Autonome de  Distribuție a  Energiei Termice (RADET) București; 

-art. 52 și art. 56 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de adresa ROMINSOLV - Administrator judiciar al Regiei Autonome de 

Distribuție a Energiei Termice (RADET) București nr. 12730/24.10.2016, înregistrată Ia Primăria 

Municipiului București – Primar General cu nr. 6680/25.10.2016; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) și alin. (5) 

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 contractul de mandat al administratorului special al Regiei Autonome de Transport 

a Energiei Termice (RADET) București, prevăzut în anexa*  care  face parte  integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește domnul Culea Marian Orlando să semneze contractul de mandat cu 

domnul  Chiriță Sorin, administrator special al Regiei Autonome de Transport a Energiei Termice 

(RADET) București. 

Art.3 Primarul General și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Regia 

Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET),  precum  și persoanele nominalizate  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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Şos. Vergului nr. 18-20A/ Dudeşti – Pantelimon nr. 73-75, Sector 2 şi 3 

Extindere Centru Comercial 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  370/1132226/08.04.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  109/970891/03.02.2011; 

-  Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 39/12.12.2012; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 05/01.02.2013; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 428/01/27.07.2012; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Aministraţiei Publice – Direcţia Generală Dezvoltare 

Regională: aviz nr. 31.635/DGDR/24.04.2013; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1101380/31.08.2012; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1152986/30.05.2013; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism „P.U.Z. – Şos. Vergului nr. 18-20A/ Dudeşti 

Pantelimon nr. 73-75, Sector 2 şi 3, Extindere Centru Comercial, imobil compus din teren şi 

construcţii în suprafaţă de 190376,01 mp (conform extraselor de carte funciară), proprietate a 

persoanelor juridice, 192.000 mp conform certificatului de urbanism nr. 109/970891/03.02.2011, emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti şi certificatului de urbanism nr. 370/1132226/08.04.2012, emis de 

Primăria Municipiului Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 18/26.06.2013, prezentat 

în anexa nr. 1, cu planşele de reglementări vizate spre neschimbare, prezentate  în anexa nr. 2  şi 

Regulamentul Local de Urbanism, reprezetând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice 

contrare. 

 Art.5 Anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. *3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 
 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 328 

 

 

 

 

 

*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  documentaţiei de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Virgil Pleşoianu  nr. 118, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Ţinând seama de prevederile: 

- Primăria Sector 1 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1441/150/ P/24064/13.09.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 19/15.04.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 27/17.06.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 56/09.09.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr.1254700/22.07.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1254699/17.07.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal – „PUZ - Str. Virgil 

Pleşoianu  nr. 118, Sector 1, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, părti 

componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1*- Avizul Arhitectului Şef nr. 23/18.12.2014, 

anexa nr. 2* -  planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3* – 

Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

construire până la obţinerea  autorizaţiei de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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.) 

Drumul Cooperativei nr. 20A, Sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului nr. 1378684/12672/13845/29.12.2015, 

redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile 

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

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

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

Bucureşti;  

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 23/13.05.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 26/07.08.2015; 

-  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 89/19.10.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1366559/16.10.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1355363/22.10.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: avizul tehnic de consultanţă preliminară de 

circulaţie nr. 85/18.03.2015; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism „P.U.Z. – Drumul Cooperativei nr. 20A, Sector 5, 

Bucureşti”, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 39/29.12.2015, prezentat în anexa nr. 1, cu 

planşa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism, reprezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecinţă şi este valabil 

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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/


60 

 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal  

Intr. Găeşti nr.6, Sector 5, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 18/15.04.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 101/18.12.2015; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1309326/23.02.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1287097/27.11.2014; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Intr. Găeşti nr. 6, Sector 5, 

Bucureşti în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente ale documentaţiei de 
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urbanism (anexa nr. 1 – Avizul Arhitectului Şef nr. 1/06.01.2016, anexa nr. 2 – planul de reglementări 

urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 – Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte 

din prezenta hotărâre. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. G-ral Nicolae Dona nr.20, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucuresti: aviz nr.176/Z/02.03.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 97/04.12.2015; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Inspectoratul de Stat în Construcţii – 

I.S.C.: acord nr. 20984/12.06.2015; 

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Direcţia Generală Logistică: aviz nr. 

248/DAA/11.03.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr.1305371/1246/26.02.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: aviz nr. 1300568/29.01.2015; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism PUD – G-ral Nicolae Dona  nr. 20, Sector 1, 

Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 1/28.01.2016, prezentat în anexa 1 şi cu 

planşa de  reglementari vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr.2. 

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

dreptul la construire până la obţinerea  autorizaţiei de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu modifică Planul Urbanistic General în consecinţă şi este 

valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2  vor aduce la 

îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Fabrica de Caramidă   nr. 5F, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

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

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului ce intră în competenţa 

de aprobare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 8/21.04.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 52/09.07.2015; 

- Administraţia Naţională “Apele Romane”: aviz de gospodărire a apelor nr. 121- B/03.08.2015; 

- Autoritatea Aeronautica Civilă Română : aviz de principiu nr. 15140/345/12.07.2015; 

- Ministerul Culturii – Directia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: certificat de descărcare de 

sarcină arheologică nr. 15/21.11.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr.1364337/16.10.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1336170/04.06.2015; 

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Bucureşti: proces verbal de recepţie nr. 492/22.07.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism „P.U.D – Strada Fabrica de Cărămidă nr.5F, Sector 

1, Bucureşti”, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 2/10.02.2016, prezentat în anexa nr. 1, cu 

planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2  şi Regulamentul Local de 

Urbanism, reprezentând anexa 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea  autorizaţiei de construire. 

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări 

urbanistice modificatoare.  

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

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

Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Aleea Teişani nr. 210-212 şi nr. 214-216, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 20/05.05.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 59/20.07.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1331479/15.05.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1313282/21.05.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal – „P.U.Z. - Aleea Teişani nr. 

210-212 şi nr. 214-216, Sectorul 1, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi 

componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 02/06.01.2016, 
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anexa nr. 2 - planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul 

Local de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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.)  

Str. Stockholm nr. 10, sector 1, București 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

-  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației Publice  - Cabinet Viceprim Ministru - 

adresa nr. 114.427/14.12.2015; 

- Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București - aviz nr. 73/Z/17.02.2016; 

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

de încadrare nr. 18/19.02.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1381686/13704/27.01.2016; 

- Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.1381683/17.12.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 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: 
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Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - str. Stockholm nr. 10,  sector 1,  București, în  

conformitate cu  avizul  Arhitectului Șef  nr. 12/22.03.2016 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  Ia 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului 

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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  documentaţiei de urbanism 

Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Fizicienilor nr. 28–32 – Aleea Ţăndărei Nr. 4, Sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 48/14.10.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 29/21.03.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr.1373645/13.11.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1381066/10.12.2015; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal – „PUZ - Str. Fizicienilor nr. 

28–32 – Aleea Ţăndărei Nr. 4, Sector 3, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3, 

părti componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1- Avizul Arhitectului Şef nr. 
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14/01.04.2016, anexa nr. 2 -  planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 

– Regulamentul Local de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

construire până la obţinerea  autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei de urbanism 

 Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Constantin Disescu nr. 6, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 24/14.05.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 88/15.10.2015; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Cabinet Viceprim -Ministru: aviz nr. 

12648/10.02.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1393342/19.02.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1382604/17.12.2015; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal - „P.U.Z. – Str. Constantin 

Disescu nr. 6, Sectorul 1, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi 

componente ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 13/01.04.2016, 

anexa nr. 2 - planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul 

Local de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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) 

 Strada Constantin Sandu Aldea nr. 26, Sector 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului nr. 5915/16.05.2016, redactat în 

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

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

urbanism şi de amenajare a teritoriului ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr. 1187/18.08.2014; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Cabinet Ministru: aviz nr. 

88.848/2015; 

- Ministerul Culturii – Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 137/Z/22.03.2016; 

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 83/01.10.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1370069/13.11.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1360947/24.09.2015; 

Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism PUZ – Str. Constantin Sandu Aldea nr. 26, Sector 

1, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 21/16.05.2016, prezentat în anexa nr. 1, cu 

planşa de reglementări, vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 şi Regulamentul Local de 

Urbanism, reprezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecinţă şi este valabil 

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

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

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. – Str. Gârlei nr. 186, Sectorul 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sector 1 Bucureşti: certificat de urbanism nr.  1538/98/G/24595/16.10.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 4/19.01.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 58/09.11.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 32/22.03.2016; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1404605/18.03.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1394960/18.02.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism „P.U.Z. – Str. Gârlei nr. 186, Sectorul 1, Bucureşti”, 

în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 25/26.05.2016, prezentat în anexa nr. 1, planşa de 
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reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2  şi Regulamentul Local de Urbanism, 

prezentat în anexa nr. 3. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3  Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecinţă şi este valabil 

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

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

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

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. Victor Brauner nr. 34 – 38, LOT 1B, Sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  1726/16.09.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar 5/22.02.2016; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 57/09.11.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 36/04.04.2016; 

- Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1401441/04.03.2016; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1399172/25.02.2016; 

În conformitate cu prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal – str. Victor Brauner nr. 34 – 

38, Lot 1B, Sector 3, Bucureşti, în conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 26/26.05.2016 prezentat 
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în anexa nr. 1, planşa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 şi 

Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal modifică Planul Urbanistic General în consecinţă şi este valabil 

până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare. 

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

 Art.5 02 Municipiului Bucureşti şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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.) 

Str. Mihai Eminescu nr. 250, Sector 2 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

 Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului;  

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Municipiului Bucureşti: certificat de urbanism nr.  217/1291578/16.02.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 28/14.08.2015; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 15/08.04.2015; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 33/29.03.2016; 

- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: aviz nr. 1277/Z/21.12.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1362525/02.10.2015; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1358044/10.09.2015; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Str. Mihai Eminescu nr. 250, Sector 2, în 

conformitate cu avizul Arhitectului Şef nr. 22/16.05.2016, prevăzut în anexa nr. 1, planul de 



81 

 

reglementări vizat spre neschimbare, prezentat  în anexa nr. 2  şi Regulamentul Local de Urbanism, 

reprezetând anexa nr. 3. 

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

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

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

aprobarea unor documentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 

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

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

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

București din data de  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei de urbanism 

 Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

B-dul Basarabia nr. 169-171, Sector 3, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

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

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

Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sector 3 Bucureşti: certificat de urbanism nr.  860/11.07.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 36/10.12.2013; 

- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 5/27.02.2014; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia etapei de încadrare nr. 16/23.04.2014; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română – Direcţia Siguranţă: aviz de principiu nr. 

14505/264/02.07.2014; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1228230/28.03.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu  nr. 1224023/1228936/27.03.2014; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal - „P.U.Z. – B-dul Basarabia 

nr. 169-171, Sector 3, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente 

ale documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 - avizul Arhitectului Şef nr. 14/31.07.2014, anexa nr. 2 - 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 - Regulamentul Local de 

Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

 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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 documentaţiei de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

Str. Izbiceni nr. 102F, sectorul 1, Bucureşti 

 

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

de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Bucureşti; 

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

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

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

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

aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

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

Municipiului Bucureşti nr. 136/2012; 

 Văzând documentele emise de: 

- Primăria Sector 1 Bucureşti: certificat de urbanism nr. 45/2/I/35632/14.01.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: aviz de oportunitate nr. 31/18.07.2014; 

- Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Urbanism: aviz preliminar nr. 41/02.10.2014; 

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti: decizia 

etapei de încadrare nr. 81/09.12.2014; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 1023/10/13.02.2015; 

- Comisia de coordonare a P.M.B.: aviz nr. 1274379/17.10.2014; 

- Comisia tehnică de circulaţie: acord de principiu nr. 1271123/02.10.2014; 

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti: Proces verbal de recepţie nr. 

163/05.03.2014; 

 Ţinând seama de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

Planului Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publică, republicată; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal – „P.U.Z. - Str. Izbiceni nr. 

102F, sectorul 1, Bucureşti”, în conformitate cu anexele nr. 1*, nr. 2* şi nr. 3*, părţi componente ale 

documentaţiei de urbanism (anexa nr. 1 – avizul Arhitectului Şef nr. 13/02.06.2015, anexa nr. 2 – 

planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare şi anexa nr. 3 – Regulamentul Local de 

Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

dreptul la construire până la obţinerea autorizaţiei de construire. 

 Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 (cinci) ani. 

 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  31.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir 

 

Bucureşti, 31.10.2016 

Nr. 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 32/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a  

spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului  

„Metropolis” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către 

Teatrul Tineretului „Metropolis”; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 56619/24.08.2016 prezentat de Direcţia Urbanism Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 63387/13.09.2016 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie, 

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 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 2408/05.08.2016 a Teatrului Tineretului „Metropolis”, înregistrată la Centrul de 

Relaţii cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 55899/10.08.2016;  

 - Dispoziţia 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. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 274/1999 pentru trecerea unor instituţii publice de cultură din 

subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 527/1992 privind reorganizarea unor instituţii publice subordonate 

Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 255/2006 privind înfiinţarea 

Teatrului Tineretului „Metropolis”, prin reorganizarea şi restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale 

„Theatrum Mundi”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 171/2009; 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.  j) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I Se aprobă modificarea articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 Bucureşti 

nr.32/21.03.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în  strada Mihai Eminescu nr. 

89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis” care va avea următoarea formulare:  

 

 ‚‚Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe termen de 10 (zece) ani, a spațiului 

situat în Bucureşti, strada Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis”, 

instituţie publică de cultură de interes local aflată sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, identificat conform anexelor nr.1, 1.1 şi 1.2 care cuprind 3 file şi fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre’’.  

 

 Art. II Modificarea situaţiei juridice a imobilului situat în Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 89, 

Sector 2, va atrage  de drept  încetarea aplicabilităţii prezentei hotărâri, fără a atrage nici o 

responsabilitate din partea autorităţii emitente. 

 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea 

în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului 

„Metropolis” rămân aplicabile.  

 

 Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Teatrului Tineretului 

„Metropolis” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. V 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. 161 

Bucureşti, 03.10.2016  

 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului  

la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor din fondul locativ  

de stat, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate, în vederea soluționării cererilor  

formulate în baza Legii nr. 114/1996 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a 

locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a 

locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate, în vederea 

soluționării cererilor formulate în baza Legii nr. 114/1996; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 60928/05.09.2016 întocmit de Direcția Juridică, Legislație 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - 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 București; 

 - 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 locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind regulamentul de 

repartizare a locuințelor şi terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri 

locali; 

 -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 119/2016 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia Sectorului 2 pentru repartizarea locuințelor, conform 

http://www.ps2.ro/
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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 nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1)  Se aprobă condiţiile şi criteriile de repartizare a locuinţelor construite în vederea 

înlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor din fondul locativ 

de stat, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate, prevăzute în anexele 1-3 ce conţin un 

număr de 7 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Criteriile de repartizare aprobate de Consiliul Local Sector 2 vor fi afişate la sediul 

Primăriei Sectorului 2 cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2. 

  (3)  Listele  cu ordinea de prioritate se reactualizează anual şi sunt stabilite de Consiliul 

Local Sector 2 la propunerea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe şi de repartizare a 

locuinţelor. 

  (4)  La stabilirea ordinii de prioritate, vor fi analizate cererile depuse până în cursul anului 

până la data de 30 septembrie, precum şi dosarele depuse anterior anului în curs, care se 

reactualizează până la data de 30 septembrie a anului în curs. 

  

 Art. 2 (1) Activitatea de înregistrare, analizare şi repartizare a locuinţelor şi anexelor realizate 

din fonduri proprii ale sectorului şi ale municipalităţii va fi coordonată de Serviciul Spaţiu Locativ din 

cadrul Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ. 

  (2)  Serviciul Spaţiu Locativ va analiza şi propune Comisiei constituite la nivelul 

Consiliului Local Sector 2 Bucureşti, soluţionarea cererilor cetăţenilor numai cu domiciliul stabil în 

Sectorul 2 pentru următoarele tipuri de locuinţe: 

  a) locuinţe construite în vederea înlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii 

de persoane; 

  b) locuinţe disponibilizate din mişcarea a II a, (eliberate prin deces, mutarea foştilor 

chiriaşi în locuinţe noi sau în locuinţe proprietate personală, rezilierea contractelor existente etc.) 

considerate locuinţe convenabile; 

  c) locuinţe sociale; 

  d) locuinţe de serviciu; 

  e) locuinţe de necesitate. 

 

 Art. 3  (1) Pentru repartizarea locuinţelor menţionate la art. 2 la nivelul Primăriei Sectorului 2 

Bucureşti se constituie o comisie în următoarea componenţă: 

  Preşedinte - Director Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ; 

  Membrii    -  Şef Serviciu Spaţiu Locativ; 

-  Şef Serviciu Autoritatea Tutelară; 
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                  - Consilier Juridic Serviciu Juridic; 

                 - Doi Inspectori de Specialitate Direcţia Generală de Asistenţă    Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2; 

                         - Trei consilieri locali, astfel cum au fost numiţi prin HCL Sector 2 nr. 119/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia 

Sectorului 2 pentru repartizarea locuinţelor, conform prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  

 (2)  Componenţa nominală a Comisiei va fi stabilită prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 (3) Comisia, constituită prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 2 soluţionează totodată şi cererile 

chiriaşilor privind extinderile de locuinţe, precum şi soluţionarea cererilor privind atribuirea de garaje 

aflate în proprietatea statului şi în administrarea Primăriei Sectorului 2. 

 (4) Locuințele menționate la art. 2 alin. (2) vor fi repartizate în ordinea stabilită în lista de 

priorităţi, astfel cum este aprobată anual prin hotărârea Consiliului Local Sector 2, rămasă definitivă 

prin soluționarea contestațiilor.         

              

 Art. 4  Pe data prezentei, hotărârea nr. 106/2008 privind stabilirea criteriilor de repartizare a 

locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a 

locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate şi a locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, cu modificările şi completările ulterioare îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 5 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. 6  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. 162 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 156/2016 privind constituirea comisiei de  

verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de  

Conturi în cadrul activităților de audit public extern al autorităţilor administraţiei  

publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 156/2016 

privind constituirea comisiei de verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de 

Curtea de Conturi în cadrul activităților de audit public extern al autorităţilor administraţiei publice 

locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66211/23.09.2016 întocmit de Directorul executiv al Direcţiei 

Administrație Publică și Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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; 

 - Adresa nr. 63520/13.09.2016 emisă de Președintele Comisiei de verificare a modalității de 

ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităților de audit public 

extern ale autorităților administrației publice locale din Sectorul 2 al Municipiului București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - art. 29 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin 

Legea nr. 673/2002; 

 - punctul 18 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curții 

de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţii, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului  nr.155/2014; 

 - art. 20 alin. (1) lit. h) şi art. 66 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  Începând cu data prezentei, art. 4 al H.C.L. Sector 2 nr. 156/2016 se modifică după cum 

urmează: 

    ”Art.4 Comisia va întocmi un raport pe care îl va aduce la cunoștință Consiliului Local 

Sector 2 până la data de 31 martie 2017”.  

 

 Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 156/2016 privind constituirea comisiei de 

verificare a modalității de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul 

activităților de audit public extern al autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al 

Municipiului București, rămân aplicabile. 

 

 Art. III  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. 163 

Bucureşti, 03.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 
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H O T Ă R Â R E 

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 şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre 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. 67457/28.09.2016 întocmit de Directorul Direcției Servicii Publice 

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; 

 - Amendamentul formulat de către domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel, 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 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 unităţile de cult aparţinând 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 naţional 

”Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii”; 

 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 

http://www.ps2.ro/
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 Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor 

parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult, având ca obiect 

finanţarea şi realizarea unor proiecte şi activităţi de interes public, în următoarea componenţă: 

  - Lăzăroiu Ioana Gela                                  - membru; 

  - Metehău Andrei George                            - membru; 

  - Cosmescu Marius                                      - membru; 

  - Iliescu Constantin Cristinel                        - membru; 

  - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra       - membru;                                            

  - Șerpescu Cătălin Constantin                     - membru; 

  - Neculai Dan                                               - membru; 

 

 Art.2  În prima ședință, membrii Comisiei, astfel cum au fost desemnaţi la art. 1, îşi vor alege 

un preşedinte şi un secretar. 

 

 Art. 3 (1) În exercitarea atribuţiilor, Comisia va organiza întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor 

prevăzute la art. 1, ai aparatului de specialitate al Primarului sau ai serviciilor publice de specialitate 

aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, pentru a analiza propunerile şi documentele aferente 

proiectelor propuse şi a formula propuneri şi recomandări în domeniul supus analizei. 

            (2) Comisia va întocmi un raport ce va fi adus la cunoştinţă Consiliului Local Sector 2 

până la data de 31 octombrie 2016. 

 

 Art.4  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi consilierii locali 

desemnaţi în Comisia menţionată la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art.5 Prezenta hotărâre se va publica 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. 164 

Bucureşti, 03.10.2016 
 
 
 
 
 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Sectorului 2  

şi a instituţiilor publice de interes local, aflate în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor 

publici la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi a instituţiilor publice de interes local, aflate în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 2; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive întocmită de domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 

al  Municipiului Bucureşti, înregistrată la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub nr. 3388/14.09.2016; 

 - Amendamentul formulat de către Viceprimarul Sectorului 2, înregistrat la Cabinetul 

Secretarului Sectorului 2 sub nr. 3630/03.10.2016, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al 

ședinței; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale precum și Raportul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 64216/19.09.2016 şi Referatul nr. 64870/19.09.2016, întocmite de către Direcţia 

Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. 64215/20.09.2016, întocmită de către Direcţia Sisteme Informatice şi Administrare 

Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 66055/23.09.2016, întocmit de către Direcţia Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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: 

 -  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 

 - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor mertodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1  Pentru creşterea transparenţei activităţii Primăriei Sectorului 2 şi a tuturor instituţiilor 

publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2, în termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor elabora procedurile aferente și se va crea în pagina 

de internet a Primăriei Sectorului 2 (http://www.ps2.ro) într-o zonă vizibilă din partea superioară a 

paginii Home Page, secțiunea distinctă, ”Cheltuieli Publice”, care va include câte o subsecțiune 

separată cu link activ pentru fiecare instituție subordonată Consiliului Local al Sectorului 2 și o 

subsecțiune ”Primăria Sectorului 2”. 

 

 Art.2  În vederea creșterii transparenței cheltuielii banilor publici, Primăria Sectorului 2 și 

instituțiile publice de interes local, vor scana și vor publica pe pagina de internet a Primăriei 

Sectorului 2 (http://www.ps2.ro), în secțiunea ”Cheltuieli Publice”, în subsecțiunea fiecărei instituții, în 

termen de 10 zile de la semnarea acestora, toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de 

contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, actele adiționale, precum și rapoarte lunare 

cuprinzând cheltuielile publice efectuate în baza contractelor, cu excepția datelor cu caracter 

personal, acestea urmând a fi blurate. 

 

 Art.3  Neîndeplinirea în termen de 10 zile de la semnarea  unui contract  sau act adiţional cu 

un terț, persoană fizică sau juridică, a obligațiilor prevăzute la art. 2 conduce la sancționarea  conform 

legii a conducătorului instituției în cauză, de către Primarul  Sectorului 2, care va informa Consiliul 

Local al Sectorului 2 cu privire  la sancțiunile aplicate, la prima ședință. 

 

 Art.4  Toate contractele în derulare ale instituțiilor menționate la art. 1, intră sub incidența 

prezentei hotărâri și vor fi publicate pe subsecțiunile instituțiilor, în conformitate cu art. 2, în termen de 

maxim 60 zile, de la crearea secțiunii prevăzute la art. 1. 

 

 Art.5  La cerere, instituțiile care fac obiectul acestei hotărâri vor pune la dispoziția solicitanților 

toate contractele și documentele aferente, chiar dacă acestea nu se mai află în perioada de derulare. 
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 Art.6 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nici un contract încheiat de 

instituțiile menționate la art. 1 nu va mai avea clauza de confidențialitate. Sunt exceptate de la 

prevederile acestui articol, documentele care intră sub incidența prevederilor legale privind domeniul 

apărării ţării, ordinea publică și securitatea națională sau contractele pentru care se prevede în mod 

expres și imperativ prin lege confidențialitatea unor informații. 

 

 Art.7 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorii  instituțiilor publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri. 

  

 Art. 8 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. 165 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea unui  imobil din administrarea Direcției Generale pentru  

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 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 şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea unui  imobil din administrarea 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

 - Adresa nr. 4286/22.09.2016, întocmită de către 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. 66609/26.09.2016 şi Nota de fundamentare nr. 66610/26.09.2016, 

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 de specialitate nr. 3485/27.09.2016, întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al  acesteia, cu modificările si 

completările ulterioare;              

 - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; 
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 - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de 

organizare și funcționare a  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea 

Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își 

desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și 

unitățile sanitare publice de interes local de pe raza sectorului 2 al municipiului București; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 ;  

 

 În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu  art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Direcției Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2,  în  administrarea  Direcției  Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2, a unui imobil situat în București,  Sector 2, compus din teren în suprafaţă 

totală de 935,12 mp şi construcţii, identificat conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.         

          (2) Imobilul compus din teren și clădiri este delimitat conform Planului de încadrare în 

zonă ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

          (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 conțin un număr de  3 file și fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          (4) Spațiile urmează a fi utilizate cu destinația “educație timpurie, nivelul antepreșcolar și 

activități conexe educației și învățământului”. 

 

 Art. 2 Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol de predare-primire încheiat 

între Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de predător și  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în calitate de primitor. 

 

 Art. 3 (1) Se aprobă preluarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 2, cu titlu gratuit, a documentațiilor cadastrale, a fișelor de inventar și a altor 

documente aferente imobilului prevăzut la art.1. 

            (2) Predarea documentației se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire 

încheiat între părțile interesate. 

 

 Art. 4 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întreprinde 

măsurile necesare în vederea înscrierii dreptului de administrare a acestui bun în conformitate cu  
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prevederile Legii  nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2  vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

 

 Art. 6 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. 166 

Bucureşti, 03.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate  

social şi a  persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind  aprobarea Metodologiei de identificare a 

persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a  persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare 

socială; 

 Analizând: 

 - Raportul de Specialitate nr. 66347/26.09.2016 prezentat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului 

Local Sector 2; 

 - Nota de Fundamentare nr. 66348/26.09.2016 prezentată de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului 

Local Sector 2; 

 - 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; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;   

 - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - H.G.R. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - H.G.R. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - H.G.R. nr. 1434 /2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1. Se aprobă Metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a 

persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială, conform Anexei nr. 1 ce conţine un număr de 

3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Condiţiile de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru prevenirea şi 

combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, conform Anexei nr. 2 ce conţine un număr de 9 

file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă Metodologia şi condiţiile de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru plata 

chiriei, conform Anexei nr. 3 ce conţine un număr de 18 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă Condiţiile de acordare a ajutoarelor financiare de urgenţă pentru depăşirea 

unor situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte 

situaţii deosebite, conform Anexei nr. 4 ce conţine un număr de 4 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5. În termen de 30 de zile de la data prezentei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 2 va elabora un model-cadru de anchetă socială ce va fi utilizat în 

evaluarea solicitărilor de ajutoare de urgenţă stipulate prin prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 159/2007 privind stabilirea 

categoriilor de persoane beneficiare şi a ajutoarelor financiare de urgenţă acordate în vederea 

depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială şi Hotărârea 

Consiliului Local Sector 2 nr.123/2008 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și 

familiilor marginalizate social și a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgență în 

vederea depășirii unor situații de dificultate care pot duce la marginalizare și excluziune socială, cu 

modificările și completările aduse prin H.C.L. Sector 2 nr. 67/2015, îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. 7. Primarul Sectorului 2 al Muncipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.167 

Bucureşti, 03.10.2016 
 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

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 şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 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 nr. 66255/23.09.2016 şi Nota de fundamentare nr. 66256/23.09.2016, 

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; 

 -  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 prevederile  cuprinse în: 

 - art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Guvernului României nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 

funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

 - art. IX alin.1 şi art. XXII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2009  privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - 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. 35/25.04.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.60/2009. 

http://www.ps2.ro/
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 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I. Pe data prezentei, componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, 

înfiinţată 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. 35/2016 se modifică potrivit anexei ce conține o filă și care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. (1) Celelelte prevederi ale Hotărârii 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. 60/11.05.2009, rămân aplicabile.  

  (2)  Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 35/2016 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa 

nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009, 

îşi încetează aplicabilitatea. 

 

 Art. III.  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV Prezenta hotărâre se va publica 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. 168 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

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

Local Sector 2. 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în  

Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi  

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului  

Bucureşti pentru realizarea de locuinţe, dotări şi utilităţi publice aferente,  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 şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru 

trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 

Municipiului Bucureşti pentru realizarea de locuinţe, dotări şi utilităţi publice aferente,  pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr.65656/21.09.2016 întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Adresa nr. A11040/20.09.2016 emisă de Ministerul Apărării Naţionale. 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 5/2015 privind solicitarea către Guvernul 

României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, 

Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 

domeniul public al Sectorului 2 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2  nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea 

H.C.L. Sector 2 nr. 5/2015  privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din 

imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al 

http://www.ps2.ro/
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statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

  

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 (1) Se solicită Guvernului României trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, 

Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti în vederea realizării de 

locuinţe, dotări şi utilităţi publice aferente, prin programe derulate de Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti cu Agenția Națională pentru Locuințe, prin parteneriat public-privat, prin credite-bancare 

sau orice alte programe de finanțare derulate în baza legii. 

  (2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București efectuarea tuturor 

demersurilor la Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 699/2015 

„privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti şi 

pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”. 

  (3) Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se obligă să transmită către 

Consiliul General al Municipiului București, după preluarea în administrare a terenului şi finalizarea 

investiţiilor,  un  procent de 50% dar nu mai puțin de 538 de unităţi locative din numărul total de 

locuințe ce vor fi construite pe amplasament, împreună cu terenul aferent,  în vederea trecerii 

acestora  în domeniul public al statului și în administrarea  Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi pentru Serviciul Român de Informaţii, in conditiile legii. 

  (4) Datele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în anexa ce cuprinde o filă şi face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Unitățile locative  se vor realiza  în termen de maximum 10 ani,  prin programe derulate 

de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti  cu   Agenția Națională pentru Locuințe,  prin parteneriat 

public-privat,  prin credite-bancare sau orice alte programe de finanțare derulate în baza legii, şi se 

vor transmite în procent de 50%   din fiecare ansamblu de locuințe finalizat,  împreună cu terenul 

aferent, după primii 3 ani de la intrarea în vigoare a Hotărârii  Guvernului de modificare a Hotărârii 

nr.699/2015. 

 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

5/12.01.2015 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat 
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în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 

29/07.04.2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 5/12.01.2015, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art.5  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. 169 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

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

Sector 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 

http://www.pmb.ro/
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr.18/11.03.2016 privind aprobarea Organigramei,  

Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru  

Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin 

H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 75/2016 

 

 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 şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 

nr.18/11.03.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost 

modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 75/2016; 

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66073/23.09.2016 întocmit de Directorul executiv al Direcţiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 11421/21.09.2016 întocmit de Directorul general al Administrației 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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 nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind 

înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 123/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuţii privind Organigrama, Statul de 

Funcţii şi ROF – ul Administraţiei Domeniului Public Sector 2; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru Administraţia Domeniului 

http://www.ps2.ro/
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Public Sector 2, astfel cum a modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 și H.C.L. 

Sector 2 nr. 75/2016; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. I  (1) Incepând cu data de 15.10.2016 se modifică, prin reorganizare, sursa de finanţare a 

Administraţiei Domeniului Public Sector 2 din ”integral de la bugetul local” în ”venituri proprii şi 

subvenţii”.   

           (2) Creditele de angajament şi creditele bugetare, aprobate pentru Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 pentru anul în curs, şi execuţia bugetară la data de 15.10.2016, vor fi 

preluate şi gestionate de Administraţia Domeniului Public Sector 2 Sector 2 şi după reorganizarea 

privind sursa de finanţare. 

 

 Art. II. (1) Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016, astfel cum a fost modificată și completată 

prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 75/2016, se înlocuiește cu anexa ce conține un 

număr de 20 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

            (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr.18/2016, privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  pentru Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 

29/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 75/2016 rămân aplicabile. 

 

 Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. IV. 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. 170 

Bucureşti, 03.10.2016 

 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general 

al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2016 

 

 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 şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2016; 

 Analizând: 

 - Raportul la proiectul de hotărâre nr. 65567/21.09.2016, privind aprobarea contului de execuţie 

al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2016, 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 nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, 

a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciţiului bugetar. 

 În temeiul art. 63 alin. 1 lit. c) şi alin.4 lit. b), şi art. 81 alin. 2 lit. d) din Legea administraţiei 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti la 30.06.2016,  conform  anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.  

http://www.ps2.ro/
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 (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. 171 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 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 



115 

 

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 şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului București pe anul 2016; 

 Analizând: 

 - Raportul nr. 67399/28.09.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;  

 - Raportul Comisiei de Buget - Finanțe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Amendamentul formulat de Viceprimarul Sectorului 2, astfel cum a fost consemnat în procesul 

verbal al ședinței; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

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

ulterioare; 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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 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  Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, se  

rectifică şi se stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel: 

  - venituri    –    1.210.439 mii lei 

  - cheltuieli  –   1.506.509 mii lei; 

  - deficit –   296.070 mii lei 

 

 Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 se rectifică şi se 

stabileşte la: 

 -venituri la suma de 1.051.029 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  -777.857 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare          -273.172 mii lei (din care 238.367 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 -cheltuieli la suma de 1.357.654 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare -  777.857 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare -  579.797 mii lei; 

 - deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in valoare de 

306.625 mii lei. 

   

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, rectificate la suma de 1.357.654 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta 

hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole 

şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. - 2.57 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 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 – 3.6, astfel: 

 

 - Total venituri  în sumă de 63.129 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare   – 51.642 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare       -   11.487 mii lei (din care 7.605 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru secțiunea de 

dezvoltare) 

 - Total cheltuieli la suma de 63.129 mii lei, din care: 
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 cheltuieli secţiunea funcţionare  -  51.642 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare  -  11.487 mii lei; 

 

 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- 5.30. 

 

 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 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. 172 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 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 documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Inaugurării nr. 19, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Inaugurării nr.19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64260/16.09.2016 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. 64261/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Inaugurării nr. 19, Sector 2,  semnat de Arhitectul Șef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 64 CA 5/21 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. Inaugurării nr. 19, Sector 2 – Consolidare 

și supraetajare parțială locuință – 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. 173 

Bucureşti, 03.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Barometrului 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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Barometrului nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64263/16.09.2016 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. 64262/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Barometrului nr. 1A, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 65 CA 6/1 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. Barometrului nr. 1A, Sector 2 – locuință  – 

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. 174 

Bucureşti, 03.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Cremenița nr. 21, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Cremeniţa nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64269/16.09.2016 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. 64267/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Cremenița nr. 21, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 67 CA 6/3 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. Cremenița nr. 21, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective – Ds+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. 175 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Valer Dumitrescu nr. 19, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Valer Dumitrescu nr.19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64270/16.09.2016 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. 64271/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Valer Dumitrescu nr. 19, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 68 CA 6/4 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 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; 
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 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. Valer Dumitrescu nr. 19, Sector 2 – 

Locuință  – P+1E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 176 

Bucureşti, 03.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Escalei nr. 47, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Escalei nr. 47, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64273/16.09.2016 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. 64272/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Escalei nr. 47, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 69 CA 6/5 /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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. Escalei nr. 47, Sector 2 – două imobile 

de locuit  – D/S+P+1E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de 

urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre 

neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 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. 177 

Bucureşti, 03.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. General Doda Traian nr. 11, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. General Doda Traian nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64274/16.09.2016 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. 64275/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. General Doda Traian nr. 11, Sector 2, semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 70 CA 6/7 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. General Doda Traian nr. 11, Sector 2 – 

Locuință colectivă – D/S(tehnic)+P+2E+3Er+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. 178 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Constantin Merișescu nr. 39B, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Constantin Merişescu nr. 39B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64281/16.09.2016 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. 64282/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Constantin Merișescu nr. 39B, Sector 2, semnat de 

Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 73 CA 6/11 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. Constantin Merișescu nr. 39B, 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. 179 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 

  



132 

 

ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Argedava nr. 26-28, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Aleea Argedava nr. 26-28, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64284/16.09.2016 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. 64283/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Aleea Argedava nr. 26-28, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef 

al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 74 CA 6/12 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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 Argedava nr. 26-28, Sector 2 – Imobil 

de locuințe colective – S+P+4E+Etehnic, 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. 180 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Călușei nr. 54, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Căluşei nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 66238/23.09.2016, rectificat conform notei nr.67990/30.09.2016, 

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. 66237/23.09.2016, rectificat conform notei 

nr. 67990/30.09.2016,  întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Călușei nr. 54, 

Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 60 CA 5/17 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; 

 - Nota executivului nr. 67990/30.09.2016, înregistrată la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti sub nr. 3628/03.10.2016; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
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 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 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. Călușei nr. 54, Sector 2 – Imobile de 

locuințe colective  – S+P+2E+3Er; S+P+2E+3-4Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți 

componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de 

reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 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.181 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Nicolae Cânea nr. 43, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Nicolae Cânea nr.43, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64251/16.09.2016 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. 64252/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Nicolae Cânea nr. 43, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 35 CA 3/12 din 06.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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 
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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. Nicolae Cânea nr. 43, Sector 2 – 

Supraetajare locuință  - P+1E(M), în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale 

documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice 

vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr. 182 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Ștefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 4, parter, ap. 117, 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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Șos. Ştefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 4. parter, ap. 117, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64291/16.09.2016 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. 64292/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD - Șos. Ștefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 4, parter, ap. 117, Sector 

2,  semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 77 CA 6/15 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. Ștefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 4, 

parter, ap. 117, Sector 2 – Acces direct din exterior şi schimbarea destinației apartamentului în 

cabinet medical,  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.183 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Moroeni nr. 72, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Moroeni nr.72, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64296/16.09.2016 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. 64295/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Moroeni nr. 72, Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 78 CA 6/16 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 
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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. Moroeni nr. 72, Sector 2 – Locuință – 

D+P+1E și schimbare destinație corp C2 parter în cabinet stomatologic, în conformitate cu 

anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef 

și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare. 

 Art. 2 Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului. 

 Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la 

construire până la obținerea autorizației de construire. 

 Art. 4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani. 

 Art. 5  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6  Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate 

din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se publică în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

FEROIU DUMITRU SILVIU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 

SECRETAR, 

 

 ELENA NIȚĂ 

 

Hotărârea nr.184 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Răsuri 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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Răsuri nr. 25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64259/16.09.2016 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. 64257/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Răsuri nr. 25, Sector 2,  semnat de Arhitectul Şef al 

Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 44 CA 4/6 / 26.04.2016, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al 

municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a Sectorului 2; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

 - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr.  47 din 

19 ianuarie 2011; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - 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 

http://www.ps2.ro/
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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. Răsuri nr. 25, Sector 2 – Imobil de 

locuințe colective  – S+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. 185 

Bucureşti, 03.10.2016 

  

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Sachelarie Visarion nr. 55, 

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, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD 

Str. Sachelarie Visarion nr.55, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;   

 Analizând: 

 - Raportul de specialitate nr. 64280/16.09.2016 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. 64279/16.09.2016 întocmit pentru 

documentația de urbanism - PUD din Str. Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2,  semnat de Arhitectul 

Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti; 

 - Avizul Arhitectului Șef nr. 71 CA 6/8 / 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; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ”Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 

http://www.ps2.ro/
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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. Sachelarie Visarion nr. 55, Sector 2 – 

Imobil de locuințe colective  – S+P+2E+3Er(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.186 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost 

redactată în 2 (două) exemplare. 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind regenerarea şi monitorizarea aliniamentelor stradale în Sectorul 2 

al Municipiului Bucureşti 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 

115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind regenerarea şi monitorizarea aliniamentelor 

stradale în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 

 Analizând: 

 - Expunerea de motive a grupului de consilieri locali Uniunea Salvaţi Bucureştiul din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 - Raportul de specialitate nr. 60176/21.09.2016 întocmit de Direcția Urbanism Cadastru şi 

Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

București; 

 - Raportul de specialitate nr. 66781/27.09.2016 întocmit de Directorul General al Administrației 

Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului București; 

 - Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 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 funcției publice de conducere de Secretar al 

Sectorului 2 București; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

 - Art. 35 din Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

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

 - Raportul pentru Bucureşti 2016, elaborat de Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Bucureşti 

          

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

http://www.ps2.ro/
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 Art. 1 (1) Se aprobă inventarierea şi monitorizarea copacilor uscați, aflați în declin biologic şi a 

aliniamentelor stradale cu arbori lipsă,  în vederea elaborării proiectelor de amenajare/intervenție de 

către Administrația Domeniului Public Sector 2,  cu respectarea reglementărilor aprobate la nivelul 

Consiliului General al Municipiului București în domeniul avizării planurilor de amenajare peisagistică, 

regenerării şi protecției plantelor.    

           (2) Modalitatea de realizare a obiectivului prevăzut la art.1 alin. (1) se realizează prin 

intermediul Administrației Domeniului Public Sector 2, precum şi prin accesarea, de către orice 

persoană interesată, a unui formular on-line, gestionat de către Administrația Domeniului 

Public Sector 2, aflat pe site-ul acesteia. 

 

 Art. 2 Ulterior colectării datelor preluate prin modalitățile prevăzute la art. 1, sau prin orice 

mijloace de transmitere a informațiilor de către persoanele interesate, Administrația Domeniului 

Public Sector 2 va proceda la  întocmirea documentațiilor specifice pentru intervențiile vizând 

înlocuirea, înființarea, regenerarea şi protecția arborilor de pe aliniamentelor stradale, respectiv 

sesizarea instituțiilor competente pentru efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, cu 

respectarea reglementărilor aprobate la nivelul Consiliului General al Municipiului București în 

domeniul avizării planurilor de amenajare peisagistică, regenerării şi protecției plantelor.    

 

 Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administrației Domeniului 

Public 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. 187 

Bucureşti, 03.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 

03.10.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârea C.L.S.2 se publică integral 
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ROMÂNIA 

Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 

www.ps2.ro – Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 

 

H O T Ă R Â R E 

privind 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 extraordinară, astăzi, 17.10.2016; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 

al Municipiului București pe anul 2016; 

 Analizând: 

 - Raportul nr.71186/13.10.2016 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 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 modificările 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 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 administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, 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 general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, se 

rectifică şi se stabileşte conform nexei nr. 1, astfel: 

  - venituri    –    1.210.439 mii lei 

  - cheltuieli  –   1.506.509 mii lei; 

  - deficit      –   296.070 mii lei 

  

 Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 se rectifică şi se 

stabileşte la: 

 -venituri  la suma de 1.051.029 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare  -780.159 mii lei; 

 venituri ale secţiunii dezvoltare  - 270.870 mii lei (din care 236.065 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare) 

 -cheltuieli la suma de 1.357.654 mii lei, din care: 

 cheltuieli secțiunea funcționare -  780.159 mii lei, 

 cheltuieli secțiunea dezvoltare  -  577.495 mii lei; 

 -deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in valoare de 

306.625 mii lei. 

  

 Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, rectificate la suma de 1.357.654 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta 

hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole 

şi alineate) conform anexelor nr.  2.2. - 2.14 la prezenta hotărâre. 

  

 Art.4 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 – 3.6, astfel: 

  

 - Total venituri  în sumă de 102.478 mii lei, din care: 

 venituri ale secţiunii de funcţionare        – 88.689 mii lei; 

 venituri ale secțiunii dezvoltare      –13.789 mii lei (din care 7.605 mii lei 

reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de 

dezvoltare) 

 - Total cheltuieli la suma de 102.478 mii lei, din care: 

 cheltuieli secţiunea funcţionare    - 88.689 mii lei, 

 cheltuieli secţiunea dezvoltare     - 13.789 mii lei; 
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 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- 5.5 

 

 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 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. 188 

Bucureşti, 17.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data 

de 17.10.2016 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 

privind acordarea  sponsorizării pentru construcția  unui monument în Piața Bucur din sectorul  

4 București, în memoria tragicului eveniment din Clubul Colectiv 

 

  Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției Economice nr.P.6.1./5834/30.09.2016; 

 Luând în considerare Expunerea de motive a inițiatorilor proiectului; 

 Ținând cont de solicitarea Asociației  Colectiv GTG 3010, înregistrată la Sectorul 4 al 

Municipiului București cu nr. 42116/19.09.2016; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 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, 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea sponsorizării în sumă de 220.000 lei, către Asociația Colectiv GTG 

3010, pentru construcția  unui  monument  în  Piața  Bucur  din  sectorul  4  București, în  memoria 

tragicului eveniment din Clubul Colectiv. 

Art.2.  Se  împuternicește  primarul  sectorului  4  să  semneze  contractul de  sponsorizare  cu 

Asociația Colectiv GTG 3010, confom Anexei 1* Ia prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

sectorului 4 al Municipiului București, nr. 50/23.09.2016, privind acordarea finanțării nerambursabile 

din fonduri  publice pentru construcția  unui monument în  Piața Bucur din sectorul  4 București, în 

memoria tragicului eveniment din Clubul Colectiv. 

Art.4.  Primarul  Sectorului  4 al Municipiului  București și Direcția  Economică  vor duce Ia 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 05.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 84/05.10.2016 
 

*Anexa poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro Monitorul Oficial, secţiunea 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  încetarea  de drept  a unui mandat de consilier local 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

Luând în considerare demisia domnului MUNTEAN IOAN-MIRCEA înregistrată Ia Cabinet 

Secretar cu nr. 404/03.10.2016; 

Vâzând Referatul constatator  întocmit de Primarul și Secretarul Sectorului 4 nr. 440/19.10.2016; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În  baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit ”a” coroborat cu art.12  din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, modificată și completată; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Articol  unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului  de consilier, din 

cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului MUNTEAN Ioan-Mircea, precum și vacantarea 

acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 
 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 
  

 

Nr. 85/27.10.2016 
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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 Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.1/22.06.2016 privind alegerea 

Comisiei de validare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

Având în  vedere  absența  domnilor consilieri  Peptan  Mihai și Drăgan Romeo Ionel, 

președintele respectiv secretarul Comisiei de validare; 

Văzând demisia domnului MUNTEAN IOAN-MIRCEA înregistrată Ia Cabinet Secretar cu nr. 

404/ 03.10.2016. 

Ținând seama de consultările existente între liderii grupurilor de consilieri constituite în cadrul 

Consiliului Local sector 4 și anume: Partidul Social Democrat, Partidul Uniunea Salvați Bucureștiul, 

Partidul Național Liberal, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal), precum și al grupului asociat 

PMP-ALDE; 

Având în vedere Hotărârea  Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea 

Comisiei de validare; 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul cadru de organizare  și 

funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Iocală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Articol  unic Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind 

alegerea Comisiei de validare și va avea următorul cuprins: 

 „Se  alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local, respectiv 2016-2020, Comisia de 

validare alcatuită din 5 consilieri, în următoarea componență: 

 

1. DELEGEANU Dan-Bogdan 

2. GÂF DEAC Ioan 

3. ANDRUȘCEAC Antonio 

4. MARIN Ștefănel-Dan 

5. SAVA Ioan Răzvan” 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 
Nr. 86/27.10.2016 
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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 validarea unui mandat de consilier local 
 

Consiliul  Local al sectorului 4; 
 

Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sectorului  4 și Raportul  de  specialitate  nr. 

441/19.10.2016, întocmit Secretarul Sectorului 4; 

Având în vedere încetarea de drept a mandatului  de consilier din cadrul Consiliului Local al 

Sectorului 4 al domnului Muntean Ioan-Mircea, constatată prin Hotăriârea Consiliului Local sector 4 

nr. 85/27.10.2016; 

Ținând cont de adresa Partidului Național Liberal - Filiala Sector 4, București, înregistrată Ia 

Secretariatul Consiliului Local al Sectorului 4 cu nr. 404/07.10.2016;  

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

În baza dispozițiilor art. 100 alin.(33) din Legea nr.115/19.05.2015 pentru alegerea autorităților 

administrației  publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

În conformitate  cu prevederile art. 6 alin.(2) și art.7 alin.(1) din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, modificată și completată; 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (3) coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

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

HOTĂRĂȘTE 
 

Articol   unic  Se  validează  mandatul  de  consilier  local  al  doamnei  PRODEUS  Ileana 

Mihaela,  candidat pe lista Partidului Național Liberal Ia alegerile locale din iunie 2016, pe locul 

declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 85/27.10.2016. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 

din data de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 87/27.10.2016 
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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 sectorului 4, modificată  și 

completată 

 

Consiliul Local al sectorului 4; 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului  sectorului  4 și Raportul  de specialitate al 

Secretarului Sectorului 4 nr. 448/20.10.2016 ; 

Văzând  rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului  4; 

Ținând  cont de  Hotărârea  Consiliului Local Sector  4 nr. 87/27.10.2016 privind validarea  unui 

mandat de consilier  local; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 4  nr. 8104.07.2016  privind constituirea 

comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local al sectorului  4, modificată și completată ; 

Luând în considerare 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; 

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 ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se  modifică  componența Comisiei nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism,  protecția mediului și turism – prevăzută în Anexa  nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului  Local 

Sector  4 nr. 8/04.07.2016, modificată și completată, în sensul că domnul  Muntean  Ioan-Mircea  va fi 

înlocuit  de doamna  PRODEUS Ileana-Mihaela. 

Art. 2. Secretarul  Sectorului  4 și persoana  nominalizată va 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 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 88/27.10.2016 
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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 „Strategiei locale cu privire Ia dezvoltarea și funcționarea  pe termen mediu  și 

lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București” 

 

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4. 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

- referatul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr. P.12.4544/04.10.2016; 

-  prevederile HCL Sector  4  nr. 22/2007, privind aprobarea  normelor privind obligațiile și 

responsabilitățile  care  revin  persoanelor  fizice și  juridice  pentru  menținerea unui  mediu sănătos, 

modificată prin HCL Sector 4 nr. 12/2009; 

- prevederile HCGMB nr. 82/2015, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe 

termen  mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea  localităților urbane  și 

rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002; 

- prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul de deșeurilor, republicată; 

 

În temeiul  prevederilor art. 45. alin. 1, coroborat cu art. 81. alin. 4. din Legea nr. 215/2001, 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. Se aprobă Strategia locală cu privire Ia dezvoltarea și funcționarea pe termen  mediu  și 

lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București, prezentată în Anexa nr.1, 

parte integrantă Ia prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Strategia prevăzută Ia art.1  stă Ia baza organizării și funcționării serviciului public de 

salubrizare pe raza sectorului 4 al Municipiului București.  

 

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

cunoștință publică. 
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Art. 4 Prevederile  prezentei hotărâri  vor  fi aduse  Ia îndeplinire  de  către Direcția 

Gospodărire Locală și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, iar comunicarea acesteia va fi 

efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform 

competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 89/27.10.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare 

pentru Sectorul 4 al Municipiului  București” 

 

CONSILIUL LOCAL al Sectorului  4, 

 

Având  în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului  Sectorului  4 ; 

- referatul  de specialitate al Direcției  Gospodărire Locală nr. P.12.4545/04.10.2016; 

- prevederile HCL  Sector  4  nr. 22/2007, privind  aprobarea   normelor  privind  obligațiile    și 

responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru  menținerea unui mediu  sănătos, 

modificată  prin HCL Sector 4 nr. 12/2009 ; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind  gospodărirea localităților urbane  și 

rurale, aprobată  cu modificări  prin Legea nr. 515/2002 ; 

- prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind  aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului  de salubrizare a localtăților ; 

- prevederile Legii  nr. 101/2006,  privind serviciul  de salubrizare a localităților, republicată,  cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile  Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități  publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile  Legii nr. 211/2011,  privind regimul deșeurilor, republicată; 

 

În  temeiul  prevederilor art. 45, alin.  1. coroborat cu art. 81,  alin. 4 din Legea nr. 215/2001, 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare  a serviciului  de salubrizare 

pentru Sectorul 4 al Municipiului București, prezentat în Anexa nr.1, parte integrantă Ia prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Regulamentul prevăzut la art. 1 stă la baza organizării și funcționării serviciului public de 

salubrizare pe raza sectorului 4 al Municipiului București.  

 

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

cunoștință publică. 



163 

 

Art. 4 Prevederile  prezentei hotărâri  vor  fi aduse  Ia îndeplinire  de  către Direcția 

Gospodărire Locală și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, iar comunicarea acesteia va fi 

efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform 

competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 90/27.10.2016 
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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 stabilirea situațiilor  deosebite pentru  care se acordă ajutoare  de urgență   și 

aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului (ca măsură  de 

prevenire și combatere a marginalizării sociale). 

 

Consiliul Local al Sectorului  4 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

Având în  vedere  Referatul  de  specialitate  nr. 280995/20.10.2016  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  garantat,  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; 

Având în vedere Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu  

modificările și completările ulterioare și ale  H.G. nr. 1.149/2002  pentru  aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare ; 

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

completările ulterioare ; 

Ținând cont de prevederile  O.G.  nr. 68/2003  privind  serviciile  sociale, cu  modificările  și 

completările ulterioare; 

În  baza  Legii  nr. 263/2010   privind  sistemul  unitar  de  pensii  publice, 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 rnodificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Începând cu data  prezentei, se  stabilesc  situațiile  deosebite, altele decât  situațiile 

cauzate de calamități  naturale, incendii sau accidente, pentru care se pot acorda ajutoare de 

urgență, conform, Anexei nr. 1 Ia prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă  procedura  de întocmire a dosarelor de acordare a ajutoarelor de  urgență 

familiilor sau persoanelor aflate în situațiile deosebite, conform Anexei nr. 2, Ia prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor 

aflate în situații deosebite, conform Anexelor nr. 3 - 12, Ia prezenta hotărâre. 

Art.4. Ajutoarele de urgență stabilite prin prezenta hotărâre se vor acorda în limita fondurilor 

aprobate și alocate acestei destinații; 

Art.5. Anexele 1 - 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 6. Punctele  1.7. - 1.13. din  Anexa  3 și punctele  1.5 - 1.11. din  Anexa  6  Ia prezenta 

hotărâre intră în vigoare începând  cu data de 01.01.2017. 

Art.7. Cu data  prezentei, Hotărârea  Consiliului Local  Sector  4  nr.  16/26.02.2009  privind 

stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și aprobarea  metodologiei 

de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului  (ca măsură de prevenire și combatere  a 

marginalizării sociale),  Hotărârea   Consiliului Local  Sector  4  nr.  170/15.12.2014 și Hotărârea   

Consiliului  Local Sector 4 nr. 114/02.06.2015 își încetează aplicabilitatea. 

Art.8. Primarul  Sectorului 4 al Municipiului București, serviciile  de specialitate împreună cu 

Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția  Copilului   Sector   4  vor  duce   Ia  îndeplinire 

prevederile  prezentei  hotărâri, conform  competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 91/27.10.2016 
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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  Ia  Hotărârea Consiliului Local  Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind 

organizarea rețelei  unităților de învățământ  preuniversitar de stat și particular, 

Ia nivelul  Sectorului 4, în anul   școlar 2016-2017 

 

Consiliul Local  Sector 4, 

Având  în  vedere  Expunerea   de  motive  a  Primarului   Sectorului   4  precum  și Raportul  

de specialitate nr. 439/19.10.2016 întocmit de Secretarul  Sectorului  4; 

Luând act de rapoartele comisiilor  de specialitate ale Consiliului  Local Sector 4; 

Luând în considerare adresa S.C. FORTZA  „URSULEȚULUI DE PLUȘ”·S.R.L., înregistrată Ia 

Registratura Sectorului  4  al  Municipiului  București  nr. 44194/03.10.2016  privind  solicitarea 

excluderii  din rețeaua  școlară a Municipiului  București; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector  4 nr. 38/29.02.2016 privind organizarea 

rețelei unităților de învățămînt preuniversitar de stat și particular,  Ia nivelul  Sectorului  4, în  anul 

școlar 2016-2017; 

În temeiul prevederilor cuprinse Ia art. 45 alin.(1) și art. 81 alin.(2). lit. „j” și alin.(4) din Legea nr. 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 - Se   aprobă    modificarea  Anexei    Ia   Hotărârea    Consiliului    Local   Sector   4 

nr.38/29.02.201, privind  organizarea  rețelei unităților de învățământ  preuniversitar  de stat și 

particular,  Ia nivelul Sectorului  4, în  anul  școlar  2016-2017, în sensul anulării poziției 65  privind 

Grădinița „ Forța Ursulețului de Pluș ”  din str. Simion  Ștefan nr. 41, sector 4, București. 

 

Art.2   - Prevederile  prezentei  vor  fi aduse  Ia îndeplinire  de  către  Primarul  Sectorului  4, 

Secretarul  Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București precum și de unitatea 

nominalizată Ia art.1, conform  competențelor legale. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 92/27.10.2016 
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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.54/29.09.2016 

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul  de administrație ale 

unităților de învățământ particular- învățământ general  obligatoriu, precum și în Comisia 

pentru  Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile  de învățământ preuniversitar particular ce 

funcționează Ia nivelul Sectorului 4 

 

Consiliul  Local Sector 4, 

Având  în  vedere  Expunerea   de  motive  a  Primarului   Sectorului   4  precum  și Raportul  

de specialitate nr. 438/19.10.2016 întocmit de Secretarul  Sectorului  4; 

Luând act de rapoartele comisiilor  de specialitate ale Consiliului  Local Sector 4; 

Luând în considerare adresa S.C. FORTZA  „URSULEȚULUI DE PLUȘ”·S.R.L., înregistrată Ia 

Registratura Sectorului  4  al  Municipiului  București  nr. 44194/03.10.2016  privind  solicitarea 

excluderii  din rețeaua  școlară a Municipiului  București; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016 privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ 

particular – învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității în unitățile de învățîmânt preuniversitar particular ce funcționează  Ia nivelul  Sectorului  4; 

În temeiul prevederilor  cuprinse  Ia art. 45 alin.(1) și art.  81 alin.(2). lit. „j” și alin.(4) din Legea 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1  - Se  aprobă  modificarea  Anexei  nr.  2  Ia  Hotărârea Consiliului  Local  Sector  4 

54/29.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație 

ale unităților de învățământ particular - învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru 

Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățâmânt preuniversitar particular ce funcționează  

Ia nivelul  Sectorului  4 în sensul anulării poziției 4, privind Grădinița „Forța Ursulețului de Pluș” din 

str. Simion Ștefan nr. 41, sector 4, București; 

 

Art.2  - Prevederile  prezentei  vor  fi aduse  Ia îndeplinire  de  către  Primarul  Sectorului  4, 

Secretarul  Sectorului  4, Inspectoratul  Școlar al  Municipiului  București precum  și de   unitatea 

nominalizată Ia art.1, conform  competențelor legale. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 93/27.10.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 
B-dul George Coşbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  completarea anexei Ia  Hotărârea Consiliului Local Sector  4 nr.38/29.02.2016 privind 

organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, 

Ia nivelul Sectorului 4, în anul  școlar 2016-2017 

 

Consiliul  Local Sector  4, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum  și Referatul de 

specialitate nr. 437/19.10.2016 întocmit de Secretarul Sectorului 4; 

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 ; 

Luând  în  considerare   Ordinul   Ministrului   Educației   Naționale și Cercetării Științifice 

nr.5835/26.09.2012, privind acordarea autorizării de funcționare  provizorie Asociației ”Bright  Kids for 

Tomorrow - BKFT ” din municipiul București și a Ordinului Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 4975/19.08.2016  privind schimbarea  sediului  în Municipiul  București, Str. 

Mărțișor nr. 22, Sector 4, pentru unitatea de învățământ  preuniversitar  particular Școala  Primară 

„SEB”, nivelul de învățământ „ primar ”, limba de predare „română”, forma  de  învățământ  „cu 

frecvență (zi) ”; 

Ținând cont de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București 

nr.21797,21998/04.10.2016, înregistrat Ia Sectorul 4 al municipiului București sub nr. 

46066/12.10.21016. eliberat  în  baza art.61  alin.(1) și (2)  din  Legea  nr. 1/2011 privind Educația 

Națională, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  cuprinse  Ia art. 45 alin.(1) și art. 81 alin.(2). lit. „j” și alin.(4)  din Legea 

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

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1  - Se  aprobă  completarea anexei Ia Hotărârea Consiliului  Local  Sector  4 nr. 

38/29.02.20016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, 

la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017, în sensul că: Școala Primară „SEB ” cu sediul în Str. 

Mărțișor nr. 22, Sector 4, București se va regăsi în această anexă la poziția 95.; 

 

Art.2  - Prevederile  prezentei  vor  fi aduse  Ia îndeplinire  de  către  Primarul  Sectorului  4, 

Secretarul  Sectorului  4, Inspectoratul  Școlar al  Municipiului  București precum  și de   unitatea 

nominalizată Ia art.1, conform  competențelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 94/27.10.2016 



171 

 

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 listei  persoanelor flzice care au obținut calitatea de administrator imobile- 

ATESTAT  în urma susținerii examenului de atestare din luna SEPTEMBRIE 2016, în baza  Legii nr. 

230/2007 privind  înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările 

și completările ulterioare și H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 230/2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4; 

 

 Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr. 

P.10.7./1078/22.09.2016 al Direcției Control și Administrație Publică - Serviciul Relații cu Asociațiile 

de Proprietari și Cetățenii; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 

 Luând în considerare  prevederile  Legii  nr. 230/2007  -   privind  înființarea,   organizarea și 

funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările și completările  ulterioare,  în  conformitate  cu 

H.G.nr.1588/2007- pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001- privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările  ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă  lista  persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile- 

ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat Ia data de: 16.09.2016, conform 

anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc 

să practice activitatea de administrare a imobilelor Ia asociațiile de proprietari. 

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată și 

este valabil pe tot teritoriul României. 

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației 

publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei 

activități. 

Art.  5 Secretarul Sectorului  4 împreună  cu  Direcția  Control și  Administrație  Publică  prin 

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Cetățenii vor duce Ia îndeplinire prevederile  prezentei,  

conform competențelor. 
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Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 95/27.10.2016 

                                                                                                                  

                                                                                                                     ANEXĂ 

la HCLS4 nr. 95/27.10.2016 

LISTA 

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator Imobile 

 în urma susținerii examenului din data de 16.09.2016 

 

Nr. 

Crt. 

NUME 

PRENUME 

SERIA 

ATESTAT 

CERTIFICAT 

NUMĂR DATĂ 

1 CÎLȚEA CRISTIAN 62 1469 16.09.2016 

2 DOBRE CONSTANȚA CRISTINA 62 1470 16.09.2016 

3 MIRON MIHAELA 62 1471 16.09.2016 

4 MILITARU ELENA CLAUDIA 62 1472 16.09.2016 

5 PĂUN AMILIA EMILIA 62 1473 16.09.2016 

6 PĂTRĂUCEANU ALINA MIHAELA 62 1474 16.09.2016 

7 ȘOVEI ECATERINA 62 1475 16.09.2016 

8 STĂNCULESCU MIHAELA DOINIȚA 62 1476 16.09.2016 

9 SÎIA MARIA 62 1477 16.09.2016 

10 SFÎRLEAZĂ CĂTĂLINA 62 1478 16.09.2016 

11 ȘTEFĂNESCU BOGDAN 62 1479 16.09.2016 

12 VASILE DANIELA 62 1480 16.09.2016 

13 VOINESCU MĂDĂLIN EUGEN 62 1481 16.09.2016 

14 URSE DOINA 62 1482 16.09.2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ştefănel – 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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective  S+P+4 E  și 

spații comerciale Ia parter, pe terenul  proprietate particulară  în suprafață de 2612,00 mp, 

aparținând  SC DELTA ACM 93, situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4 E și 

spații comerciale Ia parter, pe un teren situat în Drumul Binelui nr. 218-220, lot 1, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea SC DELTA 

ACM 93 SRL. în suprafață de 2612,00 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 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 96/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective  S+P+4 E  și 

spații comerciale Ia parter, pe terenul  proprietate particulară  în suprafață de 2324,00 mp, 

aparținând  lui PIRPILIU IONEL, situat în Drumul Binelui nr. 222-226, lot 1, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+4 E și 

spații comerciale Ia parter, pe un teren situat în Drumul Binelui nr. 222-226, lot 1, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea lui PIRPILIU 

IONEL, în suprafață de 2324,00 mp. 

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de 

construire. 



176 

 

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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 97/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuințe colective  

 S+P+4 E, pe terenul  proprietate particulară  în suprafață de 10695,00 mp,  (Lotul 1) și 704,00 mp 

(Lotul 2) aparținând  SC BRESER SA, situat în Drumul Binelui nr. FN, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobile locuințe colective S+P+4 E pe un 

teren situat în Drumul Binelui nr. FN, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea SC BERSER  

SA. în suprafață de 10695,00 mp (Lotul 1) și 704,00 mp (Lotul 2). 

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de 

construire. 
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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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 98/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru Locaș de Cult, clădire anexă și parcare, 

 pe terenul proprietate particulară în suprafață de 452,00 mp, aparținând Parohiei Înălțarea 

Domnului, situat în șos. Olteniței nr. 196, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru Locaș de Cult, clădire anexă și parcare,  

pe un teren situat în șos. Olteniței nr. 196, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea PAROHIEI 

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI, în suprafață de 452,00 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 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 99/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe terenul  

proprietate particulară  în suprafață de 2997,00 mp, aparținând  lui Luțu Tudor, situat în Șoseaua 

Berceni nr.104P, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală cu un corp P, pe un teren 

situat Șoseaua Berceni nr. 104P, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea lui Luțu Tudor, 

în suprafață de 2997,00 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 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 100/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extinderi cu anexe la hala principală 

existentă, pe terenul proprietate particulară în suprafață de: șos. Berceni 104S =7800 mp și 

Drumul Dealul Istrița nr. 3, lotul 2=6590,00 mp, aparținând lui SC EMPROD SRL  situat în 

Șoseaua Berceni nr. 104S, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru extinderi cu anexe la hala principală 

existentă, pe un teren situat în Șoseaua Berceni nr.104S, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate SC EMPROD 

SRL, în suprafață de : șos. Berceni 104S  situat în Șoseaua Berceni nr. 104S=7800 mp și Drumul 

Istrița nr. 3, lotul 2=6590,00 mp. 

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de 

construire. 
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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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 101/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru demolare construcții existente și construire 

imobil P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 127,00 mp, aparținând lui  

NICULAE GEORGE LAURENȚIU și NICULAE LOREDANA ANDREEA, situat în Str. Simigiului,  

nr. 27, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru pentru demolare construcții existente și 

construire imobil P+1E+M, pe un teren situat în Str. Simigiului, nr. 27, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a lui  

NICULAE GEORGE LAURENȚIU și NICULAE LOREDANA ANDREEA, în suprafață de 127,00 mp. 

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de 

construire. 
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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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 102/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială, pe terenul proprietate 

particulară în suprafață de 421,00 mp, aparținând lui BĂLAN RADU-GABRIEL și BĂLAN 

MARGARETA, situat în Drumul Dealul Ferului nr. 80-84, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială, pe un teren situat în 

Drumul Dealul Ferului nr. 80-84, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a lui  

BĂLAN RADU-GABRIEL și BĂLAN MARGARETA în suprafață de 421,00 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 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 103/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective  S+P+2E+M, pe 

terenul  proprietate particulară  în suprafață de 834,00 mp (lot 2)+287,87 mp ( cota indiviză din drumul 

de acces de 338,65 mp), aparținând  lui RĂDUCU VIOREL VALENTIN, situat în Drumul Jilavei  

nr. 89J, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M  

pe un teren situat în Drumul Jilavei nr. 89J, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea lui Răducu 

Viorel Valentin, în suprafață de 834,00 mp (lot 2) +287,87 mp (cotă indiviză din drumul de acces de 

338,56 mp). 
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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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 104/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru alipire teren, construire imobil 

1S+P+4E+M, pe un terenul proprietate particulară în suprefațî de 939,00 mp, aparținând  

 lui VRÎNCEANU ANDY situat în Str. Luică nr. 152-154 și nr. 128,  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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru alipire teren, construire imobil 

1S+P+4E+M, pe un teren situat în Str. Luică nr. 152-154 și nr. 128,  Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a lui 

VRÎNCEANU ANDY  în suprafață de 939,00 mp și 496,00 mp. 

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de 

construire. 
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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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 105/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire două imobile locuințe 

unifamiliale D+P+1E+M și P+1E,  pe terenul  proprietate particulară  în suprafață de 550,00 mp, 

aparținând  Lohan Claudia și Neacșu Anișoara, situat în STR. ȘOLDANULUI NR. 101-103, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru construire două  imobile locuințe 

unifamiliale D+P+1E+M și  P+1E, pe un teren situat STR. ȘOLDANULUI NR. 101-103, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară,   în 

suprafață de 550,00 mp. 

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de 

construire. 
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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. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 

de 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 106/27.10.2016 
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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 Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială  D+P+1E+M , pe 

terenul  proprietate particulară  în suprafață de 863,00 mp, aparținând  lui IORDACHE  

OVIDIU-COSMIN, situat în Drumul Binelui nr. 238, 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 

și turism și 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 și 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 Ș T E : 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru locuință unifamilială D+P+1E+M, pe un 

teren situat în Drumul Binelui nr. 238, Sector 4. 

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietatea lui IORDACHE 

OVIDIU-COSMIN în suprafață de 863,00 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 27.10.2016. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

Ștefănel-Dan MARIN 

 

 Contrasemnează 
 Secretarul Sectorului 4 
  
 Gabriela ANGHELOIU 

 

Nr. 107/27.10.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli 

al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6 şi Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 

 Conform adresei nr. 82869/26.09.2016 s-a aprobat Sectorului 6 al Municipiului București 

suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata salariilor profesorilor din 

învățământul preuniversitar; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al 

municipiului Bucureşti pe anul 2016 în sumă de 926.454 mii lei la cheltuieli şi în sumă de 918.481 

mii lei  la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016,  în sumă de 114.824 mii lei, la 

cheltuieli şi la venituri în sumă de 114.824 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 

cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2016, în sumă de 283 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 

III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 

2016, în sumă de 12.659 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde 

Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a şi 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
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 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 220 

Data: 27.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 conturilor de execuţie a exerciţiului bugetar pe trimestrul 3 

ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) şi  alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

pe trimestrul 3 al anului 2016, conform Anexelor  nr. 1 şi 2. 

 Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 3 al 

anului 2016, conform Anexelor nr. 3 şi 4. 

 Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii pe trimestrul 3 al anului 2016, conform Anexelor nr. 5 şi 6. 

  Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Economică, ordonatorii secundari şi ordonatorii 

terţiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr. 221 

Data: 27.10.2016 

 

 

*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 staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului  

public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, 

precum şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 3, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înfiinţarea D.G.P.L Sector 6; 

 - Legii poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale; 

 Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al art. 81 alin. (2) lit. l) şi m) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a) spaţiu verde – zona verde aparținând domeniului public sau privat al municipiului, 

reprezentată de vegetaţie specifică (lemnoasă, arbustivă, floricolă şi erbacee), alta decât 

cele menţionate de H.C.G.M.B. nr. 114/2004, respectiv parcurile şi grădinile publice din 

municipiul Bucureşti; 

b) scuar – spaţiul verde, din cadrul municipiului cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat 

în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de 

învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; 

c) aliniament plantat – plantaţie din lungul bulevardelor, a altor căi de circulaţie sau a râului 

Dâmboviţa, cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului; 

d) spaţiul verde se compune din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane: 

- scuar; 

- aliniament plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor; 

- teren liber, neproductiv din intravilan.    

 Art. 2. (1) Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul sau remorcă pe spaţiile definite în art. 

1, aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza Sectorului 6. 
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 (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 

250 lei la 500 lei pentru vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 

lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone. 

 (3) Interdicţiile de la alin. (1) nu sunt aplicabile vehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la 

art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, atunci când se afla în acţiuni de intervenţie 

sau în misiuni care au caracter de urgenţă. 

 Art. 3. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 se fac de către poliţiştii 

locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

 Art. 4. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării 

procesului-verbal, jumătate din minimul amenzilor prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele 

abilitate să aplice sancţiunile făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

 Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

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

 Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice altă 

formă de publicitate. 

 (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la aducerea la cunoştinţa 

publică. 

 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 şi Administraţia 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.: 222 

Data: 27.10.2016 
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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 de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru  

Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 Ţinând seama de Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane şi de 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/24.08.2006 

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;  

 Ţinând cont de proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru 

Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 

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

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru Subdiviziunea 

Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul 

Sectorului 6 este împuternicit să facă modificări semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, privind modalităţile de ocupare a funcţiilor publice, cu respectarea numărului 

total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:  223 

Data: 27.10.2016 

 

*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 

de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, 

din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, 

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

 

 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 Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art. „14” 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; 

 Ţinând cont de conţinutul avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

83370/89652/30.09.2016, transmis la Primăria Sectorului 6 unde a fost înregistrat sub nr. 

39375/05.10.2016; 

 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.(1) Se aprobă Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin 

punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe 

şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru 

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

  (2) Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuinţă, precum şi cele ce 

vor sta la baza evaluării, conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt prevăzute în 

Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (3) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârile Consiliului Local Sector 6  

nr. 181/2006 şi 148/2008. 
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 Art. 2. Repartizarea locuinţelor se va face urmărindu-se respectarea exigenţelor minimale în 

asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane, conform dispoziţiilor conţinute de Anexa nr. 1 din 

Legea privind locuinţele nr. 114/1996, republicată, şi cu evitarea acordării de spaţii excedentare. 

 Art. 3 (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţă şi 

Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenţelor. 

            (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,  

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:  224 

Data:  27.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 194/29.09.2016 privind 

aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,  

precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare 

şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

 

 Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

 Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 

Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 

2011 – 2018; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială; 

- H.G. nr. 725/2016 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 

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

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială care pot primi subvenţii din bugetul local, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă modificarea Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care pot primi 

subvenţii din bugetul local, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 194/29.09.2016 privind aprobarea 

componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de 

evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, rămân neschimbate. 

 Art. 4.  (1)  Comisia  de  Evaluare  şi  Selecţionare  a  Asociaţilor  şi  Fundaţiilor  Române  cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentei hotărâri. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 pentru legalitate 

Traian Pană Secretarul Sectorului 6, 

 

Demirel Spiridon 

 

Nr.:  225 

Data: 27.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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 Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 30”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 246 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 Bârsăneşti nr. 30”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

25644/5/2 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 Bârsăneşti nr. 30”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 246 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.:  226 

Data: 27.10.2016  
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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 Belşugului nr. 42A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 348 m.p., 

proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Arhitect Şef şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu – 

“Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28645/5/5 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 – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 348 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.:  227 

Data: 27.10.2016   
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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 Serg. Constantin Apostol nr. 12”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 450 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 Serg. Constantin Apostol nr. 12”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30019/5/12 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 Serg. Constantin Apostol nr. 12”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 

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.: 228 

Data: 27.10.2016 
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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 Drumul la Roşu nr. 6”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 200 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 Drumul la Roşu nr. 6”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

28647/5/4 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. a 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 Drumul la Roşu nr. 6”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 200 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.:  229 

Data: 27.10.2016   
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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 Floare Roşie nr. 34”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 386 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 Floare Roşie nr. 34”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

27974/5/3 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 Floare Roşie nr. 34”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386 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. 



218 

 

 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.:  230 

Data: 27.10.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 390A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 842 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 Iuliu Maniu nr. 390A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

21167/4/14 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 – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 390A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 842 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.:  231 

Data: 27.10.2016   
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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 Liniei nr. 46”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 365 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 Liniei nr. 46”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

30018/5/10 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 Liniei nr. 46”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 365 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.:  232 

Data: 27.10.2016 
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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 Răsăritului nr. 3”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 1.059 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 Răsăritului nr. 3”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

24117/4/17 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 Răsăritului nr. 3”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.059 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 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.:  233 

Data: 27.10.2016   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 52”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 480 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 – 

“Strada Valea Lungă nr. 52”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

32281/5/13 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 Valea Lungă nr. 52”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 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. 



226 

 

 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.:  234 

Data: 27.10.2016 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.548 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 – 

“Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

12709/4/4 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 – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.548 m.p., proprietate 

privată persoană juridică. 

 Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la 

construire. 

 Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poştală 

pusă în discuţie, devin nule de drept. 
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 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Arhitect Şef vor 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.:  235 

Data: 27.10.2016 

 

  



229 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel.037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 14A”, Sector 6, 

pentru extindere locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 405,53 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 Săbiuţei   nr. 14A”, Sector 6; 

 Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 

19822/4/5 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 Săbiuţei nr. 14A”, Sector 6, pentru 

extindere locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 405,53 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.: 236 

Data: 27.10.2016 
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